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İngiliz Kab inesi ik iye Ayr ıl d ı Fransız sefirinin ! 
" TAn,,a beyanatı H a beş İm pa ratoru Haile 

Selasiye, "TAN,,a, Elyazısile 
Bir Fotoğrafını Hediye Etti. 

Altı Nazırın istifa Etmek Ankara, 

Niyetinde Olduğu Söyleniyor Aleyhteki 

O Ç b 1 B b k l " AT ·t r· Yazılara Canlı sten ım ırıa9nzn aş a an ıga, ı vevı yım- . rv ' 

b .1 D J 1 • G ı· ·1 ·Mı ht 1_ı· Bır vevaplırl erıaynın .ış şıerıne e ırıımesı u emeıuır ---~ 

" 

Eski Maliye Bakam Snovden, Dış işler Bakam Hor, Başbakan Baldvin, Cenevreye memur D11 Ba
kanı Eden ve Dış Bakanlifma getirileceği söylenen Nevil Çımbırlayn 

r Pcrüte Looal w 1"6İÜ Dq Ba.. 
A.n. Saııwel Hor tGTaluul1111 laaır. 
ı.n... ..... telW/t.rİnİll Loıwlroda 
•70ftdırdıjı Wclet cleoam eclqor. 
Peıyernh .ana toplanacalı Aucun 
«....,... müaJrerahnm iter halde 
Sftİll olocafı muleaihitır. Dalaa 
tinuliden Balıloinin i«n eclec.fi .,. 
~rine O.ten Çımbırla)'ftlll •~ece. 
fi aöyl.niyor. Hetta w ..-tenin 
ftrclili mal~mata .-. altı nô.ur U. 
tila etm.i niyetüuieılir. •n rnr .... 
fllrlcla /qilterenin c ... ..,,..79 memur 
~.,. ....... , .... "• ... ~-
~ ...... . 

l)ij.,. tlırallan nılla telıli/le · • 

Veznedarı Nasıl öldürdüler 

Katillerin Maksadı 
Kasayı Soymakmış 

Mösyö Kamerer : "Bir bu
dalanın yazılarından kendi
mi mazur gösterecek vazi-

yette değilim.,, 

Pransu Elçlll Kamerer 

(Bir arkadaım11z ale,.hiaiiacle p. 
..... .....vat a..rine clün ,~ 
Elçisi K.......,ı. ıÖl'ÜflDÜlttr. Mi. 
llbt tiçilaci aa:rfamızdadD'.) 

ffltııht ,,,.,,,,,..,.,. S. M. Haile Sel.;79 Tan'a lıa,11iJı •'1- iltilat p.tere. 

.Alff:~ 

le bir r6Ullık cloiarrnaffur. 50 
tleuleti secri teclbirler• .öriilıledüı. 
fea ....,.. lıinueye haber uermeden 
.. el flltında ula telılillm leuır. 
ı......,. yapdtlılı Ceneurecfdti bir. 
roi rruıralahulan rencüle etmiftir. 
Bu ilti torcıllı taa7ilı üerine Bald. 
Minin ,,.,.,.m6e .ana toplantıda 
... 6culara. bu teltlülerin Ceneure 
l'alıh dahilincle )IClpılmıt olıluiunu 
İaalaa salıfarai uuiyetini lıartar. 
lllcli ~lana orayacofa tabiidir. Fa.. 
'-t 6a iaalaatm Aoam Jtamarcuını 
oldafa .'radar Milletler Cemiyetini 
fle tatmin etmiyecefi mulKilılıalı acl. 

Ni intaala bir fotofrtılmı laetliye efmittir. R....U. üerincle Maharice 
~Ha ... dili ile fU yem wırdır: "Tan putelİfte -Haile Selcuiye 
Ne..,.. N...._ N...,. Ne•at.. Habege lınıllfır m.I& ~·] 

liilınlEı~~.!'<W~;:;-<r.! r şladı 

tledilmekeılir. 
Diin bu lamuta aMılaru t.,..._, . 

... ,.,,wmlır: 

Altı nazır istifa 
tasavvurunda 

Londn, 16 (A.A.) - Daily 
kail gazetesi Eden ile birçok 
Cenç bakanların ve bilhassa Oli
~er Stanley, Elyot, Daf, Kuper, C~n bafmda Küddeiumuml. ıue
'.\lle Annsbi'nin istifa etmek tasav tecılere izahat veriyor - Katil Ab
\turunda olduklarmı yazmakta. dullah - Fundalıklar içindeki ceset 

"1r. [ Galata postanesi vemedan Hüıe-
İngiliz kabinesi yin HüınUniin ceaedi; dün Ayuağada 

ikiye ayrıldı bulunmuıtur. Vemedan o akıam if. 
• • • tara davet eden Abdullah dün de ya.z. 

Lond,.., il A.A. - ICabme ilti dığımı.z gibi cünnUnü itiraf etmif ve 
tra~ ~ balaıt~t!"f'!"'. Biri ce.edln kartıunda ağlamıftır. 
'-eri ted6arlerde dalla ıt.ri ~ilme. Cinayetin Hüıeyin Hüınünün ü.ze
Iİlle naaan.s olan pap ii, Balıloin, rinde bulunan kaaa anahtarlarını al· 
ÇemhrUyin, Raniman, Hor, Hail. mak ve postaneyi soymak makaadıyle 
~ ~ Balariye ~ ~r~ M~ ,.pıldıp anlatılmaktadır. Bu lıuauata 
.. li ilataoa etmeiteılar. Dilen Paru muhtelif muharrirlerimizin yaptıkları 
-.U.8 plôıuna maan.w olan .,.aptar. tahkikat yedinci aayfamudadır.] • .,..,P ta Etlen, Elliyo, Stanley, 
C.O,..,. .,. Goreclen rnürelılreptir. .-.....~ ~ 

Cemberlayin başbakan? Cinayete ait resimler 
Londra, 18 A.A. - Daily Mail 6 mcı aayfamızdadır 

ha.teli ''Beyaz Kitap,,m nefrinden _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
-.... bilhaaaa NecqiJ'• .. Muuoli. ~• U%nsxsuıuıanaor ux.s 
~. sönclerilmit olan, notalar do. =====================-=--=-====ı=-==--====-

~t!:f!ia~~-= ~= Kızılay Yardıma Başladı 
._ Famaaktadır. 

8a ıuete, bir kabine buhranı 
~t etmeai ihtimalinden halıae,.. 

edir. 
b Ayn1 ıazete, Sir O.ten Çember. 
""1İllin Batbakan NeYil Çemı..IL t:. .. Dqifleri Bakam olmalan 
~ li lllffClllt buluaclaiu iddium.. ... 
ıalKdene verilen direktifler ve bu 
-.:uıta diler telpaflar 5 inci uyfa-

dır.] 

• ... ......-....~ 

---
İmparatoru devirmek 

isti yen bir şebeke! 
ita/yanlar Cenup Cephesinde 

Yeniden Taarruza Geçtiler 
Dokuz uçaktan mürekkep bir filo Habeş 

piştar mevzilerini bombardıman ettiler 

Tokyo, 16 A.A - Hüıntmet, Ome • 
tokyo tarikatmr 1'ğvetmit ve bu tari
kat ba9kanmı, ıiyaul -cürümler ifle
mit olmak töbmetile, tevkif etmiıtir. 
Bu cürümler araımda, İmparatora 
kal'fl hareket, kanunu eaaıiyi iblAI ve 
halkı iıyana tetvik suçları vardır. Ta 
rikatin batbnı kendiıini İmparator rF ...... .,. lngiltere taralıntlan wuıiyetin iniiplmı •• ,,,.,,..,, Ü.UN 

il!n ettimeye kalkmııtır. R,,,,..,. w Atliaabobcıya )'Clpclan Habeı ceplaelerincle ilri tara/ ta laa. 
----------- ..,lh telılillerinılen Nnra, ayual (Arkaaı 9 uncuda) 

Ev Kraı ıçesı 

Müsabakam ız 

Büyük 
Bir Alaka 
Uyandırdı 

Müaabaka prtları ve hediyele
lerimizle beraber bir öfretme
nin Ev Kadınlıiı hakkındaki 
miltaleaıı 4 üncü aayfamızda. 

smanlı 
Saltanatının 
Son GUnleri 

z i y a SAKIR'in 
Tarihi vesikalara 
Dayanan bu ctizel 
Tariht eserini 

Bu sütundaki resim
lerde Ankaranm iki hi· 
disesini görüyorsunuz : 

k&mür havzamız hakkmdaki 
~Uncü yazı münderecat çok-
1'ıiundan yarma bırakılmıştJr. ._., brumu, mekteplerdeki fa-, ıemtlerdeki ilk mekteplerde 2 bin ka· ı 

kir takt.eye dlladen ltiharen yemek da dar talebe do;ruralmaktadır. Çocuk 
._. ......... ...._ ....... ._...,...._, lıtmail blaJ•nqtır. Şimdilik muhtelif [Admla t ımcuda) 

Y•kınd• 

"TAN,, da 

neıred•ellz 

Yukandaki resim ge
çenlerde şehrimize ge
lip evvelki gün Ankara 
ya giden Başkırdistan 
Baflwımm Ankara is • 
tasyonunda merasimle 
kaı)Ilandığım göster • 
mektedir. Ortadaki re
simler, Türkiye Atlı 
Spor Kliibünün tertip 
ettiii ıs kilometrelik 
Ankara turu mUaabaika 
smdan iki inbbadır: bq 
ta Başbakan olmak üze
re birçok vekiller, elçi
ler ve gibide bir halle tabakası müsabakalarda buluıumıılardır. 
Atailda General ismet lnönünü miiubakaya iıtirak edaı bir Ba. 

~--~-~ 



Dl1,SöNDtJKC b 
Nezle 

Tababet mağrur bir meslektir. 
Gururunu, geçen asırdanberi faz. 
la inkişaf ettiği için şımannakta 
pek haklı görünen birkaç müsbet 
ilimden alıyor. Fakat nezle gibi 
küçük bir hastalık, yalnız biz has 
taların değil, tababetin de büyük 
burnuna musallattır. Onun ku-

. duz gibi illetlere karşı elde ettiği 
zaferin gururunu bir nezleye kar 
şı aczinde kaybetmesi, bütün mu 
vaffakıyetlerinin mes'ut bir tcsa 
düf ten başka bir şey olmadığı 
zannını veriyor. 

Öyle ya, tababetin ilerlemesin 
de bu hayırlı tesadüflerin rolü 
olmasaydı, onun bütün keşifleri 
basitten mürekekbe, ehcmmiyet
sizden ehemmiyetliye doğru ma 
kul bir sıra takip edecekti ve 
nezle, aşısını kuş palazından çok 
daha evvel bulmuş olacaktı. Ye
rine göre ölüme bile kafa tuttuğu 
halde nezle karşısında önünde e
ğilerek elpençe divan durması da 
gösteriyor ki, işbu fen, muvaffa
kıyctini ve gururunu daha ziyade 
tecrübe ve tesadüfe borçludur. 
Eli kolu bağlı nezle aleyhine bir 
keşif piyangosu bckliyen taba
bet, iki müz'iç aksırık arasmda 
doğan bu bedbin düşünüşü ma
zur görsün. 

Peyami SAFA 

Bulgaristandaki 
Türkler Rahat 
Yüzü Görmiye
cekler mi? 

Bu sefer de bir Türk kö

yünde bomba patlatarak 

halkı heyecana düşürdüler 

Edinede çıkan Buç gazeteıine Sof. 
yadan yazılıyor: 

"Birinciteşrinin 28 inci pazartesi gü 
nü akşamı saat 7 buçuk sıralarında 
Şumnunun Eskicuma kazasına bağlı 
Yalımlar köyünde Şumnu idarei husu
siyesinin eski azalarından Mehmetle 
kardeşinin oturduğu evin avlusuna 
meçhul bazı Bulgarlar tarafından bir 
el bombası atılmış ve bomba patlamış
tır. Nüfusça zayiat yoksa da şiddetli 
tarakası üzerine köyün bütün Türk 
halkı heyecana düşmüşler, Mehmet ve 
ailesi halkı bütün geceyi korku içinde 
geçirmişlerdir. 

Yalımlar köylü Hacı Ali Osman oğ
lu Mehmet köyün en zengin ve en fe 
dakar Türküdür. Onu korkutup köy
den kaçırmak, bütün köyü bozup hicre 
te sev:ketmek demektir. Mehmedin o
turduğu evin avlusuna atılan bomba, 
parasızca Türk emlakini ele geçirmek 
isteyen Bulgar emlak sahiplerinin ese 
ridir. Gayeleri de köyü bozup hicrete 
sevketmektir. Zaten Türk köylüleri -
nın çeşmelerine domuz eti atmak, tar
lada çalııan köylünün herhangi ileri ge 
len bir Türkünü dövmek veya avlusu 
içerisine bomba atmak bu emlak sahip 
terini, Türk köylülerini hicrete sev· 
ketmek için kullandıkları usuldür. 

Narh komisyonu bugün 
toplanıyor 

On beş günde bir toplanması mutat 
olan narh komisyonu toplantısı bugü
ne bırakılmıştır. Bu itibarla birinci ve 
ikinci ekmek fiyatları henüz tesbit edi
lcmemiıtir. Fiyatlarda evvelce yazıl
dığı kadar tenzilat yapılmav kabil ola 
mıyacağı zannedilmektedir. 

No. 122 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile aokağa çıktıiı zaman bir 
arkadat aramak ihtiyacı duydu. llk 
defa olarak Tahıin Beyle doıtça 
konuşmak iıtiyordu. "0 koca herif. 
ten ba§ka d!l kendiaile dertleıece. 
ğim bir tek arkadatım yok!., diye 
dütündü. 

Tahıin Beyi yazıhaneıinde bul. 
du: 

- Benim derdim var, aeninle ko. 
tıupnaya seldiml dedi. 

Tahain Bey Cemilenin 7\izüne 
dikkatle bakarak: 

- Hayır ola? diye aordu. 
Cemile yazıhanenin kapııını ka.. 

..,adıktan sonra, alçak aeıle: 

Tayyare 
Hücumuna 
Karşı Manevra 

Cumartesi akşamı Bey

oğl unda yapılacak ma

nevra hazır lanı yor 

Hava tehlikesine karşı koruma ko
misyonu önümüzdeki Cumartesi ge
cesi, Beyoğlunda yapılacak hava hil
cumları denemesi hazırlıklarını göz
den geçirmek üzere, bugün İlbay Mu
avini Hüdai Karatabanın Ba~\canlı
ğında toplanacaktır. 

Hava hücumu esnasında atılaca'< 
mefruz bir bombanın çıkaracağı yan
gını söndürecek olan İstanbul itfai
yesinin yapacağı manevranın ıek'i de 
bugün kararlaştırılacaktır. 

T A N============================================== 17-12.935 

Ne Dersiniz? 
Zavallı ev sahibi 

930 tlanberi yeni tahrir yapılmıı 
ta vergisi yeni tahmin edilen irat ü. 
zerinden tah•İl edilmiye baılamıf 
olan binalann gelirlerinin yüzde 
25 nİ•betindc ek•i ktutularak ver. 
11iye esaa ittihaz etlilmeaine tlair 
bir kanun projesi hazırlanmakta 

olduğunu gazetelerde •evinçle o. 
kuyoruz. Devlet adamlarımızın 

bunu müjdeleyen • çünkü bu bir 
müjdedir • sözlerini iıitiyoru:z. Bu 
böyle oladursun, bakınız bir mal 
sahibi biu ne yazıyor: 

''Be§iktafta bir evim var. 931 
de tahriri yapıldı. O zamanki he. 
yete göaterdiğim kontrat 36 liralık 
idi. Buıün 17 lira ahyorum. Altı 
aene evvel 23 lira veriyordum. bu. 
gün verdiklerİD': 

Lira 
83 Vergi 

12 Belediye reami 
14 Evkaf icareai 
70 Lira aigorta 

189 Yekun 

Ayda 17 liradan benim aldığını 

aenelik irat 204 lira. Demek elime 

kalan yılda 15 liradır. Evimin ta.. 

miri ve paramın faizi hep bu 15 
liradan çıkacak. Böyle ev sahipli. 
ğine ne derainiz?,, 

imzası mahluzumu:z olan bu za. 

tin dedikleri 11erçek iae bu yü:zde 

25 tenzilatın bir an evvel tatbiki. 

ne baılanmalı~ır. Yoksa mal sa. 

hiplerine cidden yıkım olur. 

Biz böyle düıünüyoru:z. 

Siz ne dersiniz? 

KUÇUK HABERLER 

* Edirnedeki Sultan Selim, Gazi Ni 
hal camilerinin tamiratını ihale etmek 
üzere Edirneye gidçn Evkaf baş mi • 
man Nihat şehrimize dönmüştür. Bu 
yıl lstanbulda tamir görecek camiler 
6 kadardır. 

* Yeni Haliç tarifesi dün sabahtan 
itibaren tatbik edilmeğe başlanmıştır. 
Eskiden sekiz vapurla temin edilen 
seyrüsefer, masrafları azaltmak mak
sadile altı vapura indirilmiştir. Eski 
sosyetede çalışırken yeni idare tara -
fından kadrodan çıkartılan on altı kişi 
ile işletilmeyen iki vapurdan açıkta 
kalan işçiler alakadarlara yeniden baş 
vurmuşlardır. 

• Yeni vakıflar kanunu mucibince 
alakadarlarca doldurulması gereken be 
yannameler dün de, bir kısım mütevel 
lilere dağınlmıştır. Evkafa müracaat 
ederek bevanname alanlar arasında Er 
meni ve Rum mütevelli heyetleri de 
vardır. 

Günün i~inden 

Artist Tahirof 
Başkırtlar Volganın en şiınaldekl 

ayakları arasında yaşarlar. ve Kaz~n
lılar Kırımlılara ve Kırımlılar bıze 
göre ne kadar Hançere sertliğile ko
nuşurlarsa onlar da Kazanhlttta göre 
Beyi Reye vuruşlarındaki şiddetle ve 
eski Alfabenin kefini dudaklarından 
dehşetli bir gaym ahengi ile çıkar
malariyle ayırt edilebilirler. 

Fakat Başkırtlar diyarının bir haf· 
tadanbei İstanbul ve Ankarada Tür
kiyenin misafiri bulunan Cumurbaş
kanı Tahirof kendisini bir ırktan, 
bir zümreden ve geniş kütlelerin ~d: 
sızlığından ayırt eden meziyetıru 
bambaıka bir hüviyetten alır. 

San'at adamı oluşundan. 
Tahirofu bir Sovyet Federe Cu-

muriyetinin Başkanı olarak tanıyan· 
lar gerek Sovyetler Birliğinde, gerek 
politika dünyasında çokturlar şüphe· 
siz. Ukin artist, piyes muharriri ve 
rejisör Tahirof dünya sahnelerinin, 
dünya Ekranlarının ve dünya stüd
yolarının saygı ile andığı bir arsıulu· 
sal şöhrettir. • 

Tahirof Moskovanın göb~ğindt 

Denemenin başladığını, Tünel V\· 

Osmanbey mıntakalarından çalına
cak düdüklerle diğer mıntakalardaki 
vapur ve fabrika düdükleri ilin ede
cektir. Düdükler bir kısa ve bir de u
run olmak üzere ikişer dakika ça•ına
caktır. 

\..-----~---------------~--------~----~ 

• Gümrükler Başdirektör vekilliği
ne tayin edilen gümrük müfettişlerin
den Suphi dünden itibaren yeni vazi
fesine başlamıştır. lzmir gümrük baı 
direktörlüğüne tayin edilen eski lstan 
bul gümrükleri baş direktörü Seyfi de 
vazifesine başlamak üzere lzmire git • 
miştir. 

hem eski tiyatroyu bir tekmede yı· 
kanların, hem yeni bir tiyatro anlayı· 
şını bir sihirbaz kudretiyle realile 
etmiş olanların başında gelir. Fakat 
Onda ne Mayerhold'ün aşırı aykırılı
ğı ne de klasik tiyatro san'atının 
Moskovada kalını§ ve olgun tanınmış 
o1an son müritlerindeki eskiye Jnanış 
vardır. Tahirof san'atı bakımından 
hiç bir zümreye bağlanamaz, o mu
hakkak ki orijinaldir. 

Denemenin bittiği de aynı :nınta
kalardaki düdüklerin fasılasız .,1arak 
üç dakika çalmasiyle ilin olıJnacak
tır. Işıkları maskeleme işi yalnız de
neme yapılan mıntakalarda olacaktır. 
O gece herkes evlerdeki perdelere si
yah bir örtü takmak veyahut ta ışık
ları söndürmek suretiyle ziyanın ha
rice aksetmesine mani olacaklardır. 
Şehirdeki bütün nakil vasıtaları de
neme başladığı vakit ışıklarını ıön
dürerek duracaklardır. Ağır bir has
talık vukuunda en yakın bir poliı ka
rakoluna müracaat edilecektir. 

Denizyollarında 
Yeniyll 
Programı 
Deniz yolları idaresi direktörü Sa

dettin, bugünlerde Ankaraya giderek 
İktisat Vekaletiyle 1936 bütçesi üze
rinde temaslarda bulunacaktır. Sadet
tin, bazı vapurlarını kaybeden deniz 
yolları idaresinin işletme kabiliyeti 
hakkında vekalete iz.abat verecek ve 
anlaşıldığına göre sene ba§mdan iti
baren tatbik edilecek yeni sefer prog 
ramı eldeki vapurlara göre hazırlana
caktır. Vapur navlunları üzerinde 
vekalet tarafından yapılan yüzde on 
lenzillitm Kanunusaninin birinden 
itibaren tatbik edilmesi kararlaşmıı
tır. 

Fontler Portenin İncelemeleri 
İktisat Vekaleti başmüşaviri Fon

der Porten dün sabah liman idaresi 
genel direktörlüğüne gelerek antrepo 
ve depolar hakkında mühendislerin 
verdikleri raporlar üzerinde çalışma
laına devam etmiştir. Islahatta. a'!l
trepo ve depoların bir elden idaresi 
esas tutulacaktır. 

Deni~ İfçilerinin çalıfma haklan 
Deniz Ticaret Direktörü Müfit 

Necdet, dün akşam Ankaraya gitmiş
tir. Müfit Necdet, deniz rüfum ve iş 
kanun projelerini de vekilete vermek 
üzere beraberinde götürmüştür. Yeni 
kanun projelerinde bütün deniz itc;i
lerinin çalışma hakları emniyet altı
na alındığı gibi deniz rüıumlarında 
da bazı tenzilat yapılmııtır. 

MAARiF 

• Kiiltür müdürU Tevfik, Maarif 
işleri hakkında direktif almak üzere 
Ankaraya gitmiştir. lki gün sonra teh
rimize dönecektir. 

• Kumkapı orta metkebi türkçe mu 
allimi Zekeriya Gazi Antep Edebiyat 
muallimlii!:ine tayin edilmiştir. 

• Dün Mahmut Esat Bozkurt Uni
versitede ikinci inkılap dersini vermiş 
tir. Bozkurdun bu&:ün deni vardır. 

Tahsin Bey bu lıtanbul tabirini 
bilmiyordu. 

- Naaıl ince haıtalık? diye ıor. 
du. 

Tramvaylarda 

Önden inip Arkadan Binme 
Meselesi Geri Kalıyor 
Tramvayların 28 kişi almasına gelince, bunun için de 
Şirketin bütün arabalarını işletmesi lazım gelmektedir 

Tramvayların alacağı yolcu mikdarı 
ile inip binme meselesi hakkında Em
niyet Direktörlüğünce verilen karar. 
ilgililerce tetkik edilmiıtir. Vaziyet 
~udur: 

Ortada hUkQmetce 
y a p ı 1 m ı t b i r tramvay zabıta 
nizamnamesi vardır. Bu nizamnamenin 
bdediye talimatnamesinden önce ve 
Nafiaca yapılmı§ o1ması diğerine terci 
han tatbik edilmesini icap ettirmiştir. 
Tramvay zabıta nizamnamesi ise,polis 
tarafından tatbik edilmeğe başıctnan 
kaideleri ihtiva etmemektedir. Beledi
ye .zabıtası talimatnamesine istinaden 
verilen kararların tatbikı bu yüzden ge 
ri brrakılmq, as kişiden uta yııt1.;L1 
alınmaması karan da kendiliğinden or 
t!ldan kalkmıştır. Fazla olarak, dün, 
tramvayların arka kapılanrrrı •hn ..t:ı 
inilip binilmeğe ba!lamıştır. Şimdilik, 
ön sahanlıklarda sivillerin bulunma· 
malarına ve fazla kalabalık olmaması-

ADLiYE 

Kan davası yüzünden katil 
olan kadın 

Erzincanda kardeşini öldürdüğü 
için kan güderek buraya geldikten 
sonra, Karaköyde Kazımı öldürmek
ten suçlu Gülizar kadının muhake
:t·esine dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edildi. Evvela Gülizar, jandar
mı1nın muhafazası altında suçlu yeri
r.e getirildi. Kucağında iki buçuk 
~ a~larındaki çocuğu vardı. Gülizarı 
yakzlıyan polis memuru ıahit Ali Ri
za, katilden sonra Gülizarı elin le ta
bancasiyle bulduğunu ve kadının su
çu itiraf ettiğini söyledi. Bundan 
sonra Gülizara Kazımın kaı:d~şini ne 
vakit öldürdüğü soruldu. Kadın, Ka
zımın bundan beş sene önce Erzin
canda öldürdilğünü ifade etti. Şahit
lerin getirilmesi ve kadının nüfus va
ziyeti hakkında Erzincana gik:.deri
len tezkerenin yenilenmesi için mu
hakeme başka güne bırakıldı. 

* Ali adında birisi, Onyon Fran
sezde verilen baloya gelerek, memur
muı gibi, biletlerden para istemiştir. 
Alinin memur olmadığı antaıdmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

na itina edilmektedir. 
Emniyet Direktörlüğünün 
Şirketle yaptıiı temcular 

Diğer taraftan, Emniyet Direktörü 
Salih Kılıç, bu mesele etrafında ken
disile görüşen bir muharririmize ıun
ları söylemiştir: 

"-Tramvaylara yirmi sekiz kişiden 
fazla yolcu alınmaması hakkındaki ka
rar tatbik sahasındadır. Ancak, bu yüz 
den halkın fazla sıkıntı çekmemesi 
için Tramvay Şirketinin bütün araba· 
tarını tahrik etmesi lazımdır. Bu husus 
ta şirketle yaptıgımız temaslar müsbet 
netice vermiştir. Halkın tehacümüne 
ve saatlerce beJslemelerine ~ydan bı 
rakılmayacalctır.,, 

Bunun haricinde olarak şehir dahi
linde otobüs i!letmek için belediyenin 
hazırlıklar gördüğü ve bu hususta 
bazı müesseselerle temasta olduğu ha
ber alınmıştır. 

Tasarruf haftası 
Yarın bitiyor 
Tasarruf haftasının beıinci günü de 

canlı geçmiştir. Birçok mekteplerde 
müsamereler verilmiı. tutum ve arttır 
ma mevzuları etrafında konferanslara 
devam edilmiıtir.IffetHalim,dün akşam 
İstanbul radyosunda arttırmaya dair 
bir ıiir okumuştur. Mekteplerde &U
zel yazı müsabakası yapılmış, tayyare
lerle propaganda kağıtları atılmıştır. 
Yemiş müsabakasına gösterilen rağbet 
her gün biraz daha artmaktadır. Ta -
sarruf haftası yarın bitecektir. Bu mü 
nasebetle lktısat Vekili Celil Bayar, 
yarın akşam Ankara radyosunda bir 
konferans verecektir. 

Eıki Liman Sosyetesinin 
malları 

Eski liman şirketinin deniz vasıta
ları 400,000 liraya satılmıştı. Liman 
hanı ve eski şirketin Balattaki atölye
sile diğer binaları da bu ayın yirmi 
dördünde pazarlıkla satııa çıkarılacak 
tır. Evvelce 325,000 liraya alınmı! olan 
hane 132,500 ve Balattaki atelye de 
8000 lira verilmektedir. Satıı günü bu 
mikdarın artacaiı anlaşılmaktadır. 

• Gümrüklere alınacak mütehassıs 
muayene memurları için Üniversite me 
zunlan arasında dün bir müsabaka im 
tihanı yapılacaktı. Muayene memurlu
ğuna hiç talip çıkmadığından imtihan 
yapılamamıştır. Durum Bakanlığa bil
dirilmiştir. 

• Jandarma Umum Kumandanı Ge
neral Naci dün sabahki trenle Edirne
ye gitmiştir. 

3üncü nevi 
Ekmeğin ~ıkarllması 
Geri kaldı 

Fakir halkla amele için çıkarılacak 
olan üçüncü nevi ekmek, işi şimdilik 
geri kalmııtır. Belediye, bu ekmeğin 
dokuz kuruştan fazlaya satılmasına ta 
raftar değildir. Fakat elde edilen hali· 
ta üzerinde fırıncılarla yapılan uzun 
müzakereler bu ekmeğin dokuza satı
lamıyacağını göstermiştir. Bu vaziyet 
karşısında, üçüncü ekmek için yeni bir 
formül üzerinde tekrar tecrübeler ya· 
pılmasrna baı'anrhnJŞhr. "UçUncü ekm 
ğin çıkartılma işi yeni d~emelerin so 
nuna kadar ged bırakılmıştır. 

POLiS 

Yemişte bulunan cesedin hü
viyeti dün anlaşıldı 

Birkaç gün evvel Yemişte hüviyeti 
meçhul bir ceset bulunmuıtu. Yapı -
tar. tahkikat sonunda bu ceıedin 328 
doğumlu HUseyin isminde denizciye 
ait olduğu antaıılmııtır. Hüseyinin 
bundan bir ay kadar evvel Haliçte ka 
zaen denize düttüğü ve bu esnada 
kimse tarafından görülmiyerek boğul
duğu anlatılmıştır. 

• Y edikulede Bakkal ıokağında otu
ran Mustafa oğlu N ecatinin idaresin
deki otomobil bu sabah Gedikpaıadan 
inerken elektrik direğine ça.rpmıı ve 
direk yıkılmıştır. Otomobil de hasara 
uğramıştır. 

• Taksimde Kapakoğlu sokağında 
Raşidin fırınında hamurkirhk eden 
Hasan, fırında çalışırken sağ elini ha
mur makinesine kaptırmıı, üç parma
ğı kesilmiştir. Hasan tedavi edilmek 
üzere Beyoğlu hastanesine kaldmlmıı 
tır. 

• Beyoğlu Maliye memurlanndan 
Salahaddin, dün akşam Usküdara git
mek üzere iskeleye geldiği zaman bir
denbire sancılanarak kazaen denize 
düşmüştür. iskelede bulunanlar tara • 
fından kurtarılmış. fakat, midesindeki 
sancının fazlalaşması üzerine imdat 
otomobilile Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

kuyorlar. 
Tahsin Bey ellerini arkaaına ko. 

yarak Cemilenin kartııında durdu: 

Bir gazete yazısınm dar kadrosu 
içinde, birçok taraflardan görerek, 
birçok imbiklerden geçirerek verilme 
si lazım gelen bir hükme ulaşmak 
imkansızlığında bulunmasaydım; Ta· 
hirof repertüvarından Türk Tiyat• 
rosunda nasıl istifade edilebileceğini 
de söyliyebilirdim. 

GeçC!llerde yetmişinci yıl dönümil 
kutlulanan Finlandiya Türkü Jan 
Sibeliyus nasıl yeni musiki alanında 
yükıek kıymetler yetiştirebileceği
mize bizi inandırıyorsa, Sovyetler 
ilindeki sahnelerin Tahirofu da bi.z:e 
sahne san'atındaki Türk istidadının 
inki~af halinde vereceği neticeleri 
tahmin ettiren bir miyardır. 

Nizsmettin NAZIF 

Musadağında 

40 gün filmi 
Meselesi 
Musadağında kırk gün adlr filmin 

çevrilmiyeceği hakkında "Metro Gold 
vin Mayer, ıirketinin Va,ington eefa• 
retimize :vukubulan müracaatı üzerint. 
vaziyetin bu §e}(li, evvelce bildirilmif" 
ti. Meselenin resmi safhası da bundarı 
ibarettir. Son zamanlarda, bazı gaze • 
telerde, bilhassa Motion Picture He
ra1d mecmuasının 20 ci yılı münasebe 
tile çıkardığt nüshasındaki ilana atfen 
Musadağında kırk gün filminin 1936 
senesinde çevrileceği yazılmaktadır. 

Alakadar makamlarca yeniden reı • 
mt müracaatlar vukubulmuştur. Filmiı 
çevrilip çevrilmiyeceği hakkında ancalc 
alınacak cevaptan sonra bir §ey söyle• 
nebilir. Şimdilik vaziyetin hakikati 
bundan ibarettir. 

Çanakkale 
Vapurunun 
Tahkikatı bitti 
lktısat Vekaleti Çanakkale vapurtJ • 

nun kırılan §aftı üzerindeki inceleme
lerin kat'i ıonucunu almıştır. Fen be• 
yetlcri tarafından verilen raporda, k•• 
zanın tabü ömrü bitmiş olan şaft d~ 
mirinin çürümesi yüzünden vukua ' 
diği yazılmıştır. 

lktısat Vekaleti, tahkikat sonuna le• 

dar işten elçektirilen Denizyoll~r~ ~~ 
heyeti reisi Sırrı ile vapur süvansı aç 
ruk ve başçarkçı Hasanın hadisede su 

· burı· ları olmadığına karar vermıt ve 
tarın tekrar vazifelerine başlıyabi~e
ceklerini dün alakadarlara bildirıtı•J" 
tir. .. 
talanmaz mı? , 

- Bilmiyor muaun? Ciğer haata. 
lığına ince haatalık derler. 

- Ciier haatahğı mı? Aılan ıibi 
delikanlı. Ne fahat olmuş ki? 

- Cemilem bu cihet te pek doğ. 
nıdur. Senin karşında aağlam er. 
keklerin bile eli ayağı kesiliyor. 
Hastalar niderler? Doğrudur. Em. 
me burada tedavisi mümkün değil 
mi? 

- Doirudur. Bence evleıunenı• 
ve beraber ıitmeniz daha akıllıc:~
dır. ln .. n ıevdahıiyle beraber 0 

" 

mak böyük bir tesellidir. 1'tl 
Cemile ııçrayarak ayağa kal 

- Birdenbire olmuı. Kan gelmit 
ağzından. Hekimler Avrupaya ıit.. 
ıin diyorlar. 

- Gitsin ya, dedi, ıonderelim, 
ritain. 

- Babaıı gönderecek. Ellerine 
biraz para geçmif. Bana buıün Nail 
Bey ıeldi, aana olan borcunu da ı•
tirdi. Evde. Gelir, alının. lı parada 
da değil. Batka mesele var. 

- Ağır mı çok haata? 
- Hayır. Fakat haata itle. Bu baa 

talıia güven olmaz, bilirain. Meaele 
burada da dejil. Ben de Selimle be. 
raber ıitmek iıtiyorum Avrupaya. 

- Muvafıktır. Nikahınız yapılıın 
hurada, kan koca l'İbi hirlikte gidi. 
niz. 

- Gitae daha iyi olur diyor dok. 
tor, bunun üzerine ben de illa ki 
kalsın diyemiyonım. 

- lsteraen onu A vrupaya ben gö. 
türeyim? 

- Ayol Avrupa kapı kartı komtu 
değil ki. Orada aylarca kalmak la. 
zım. Belki de bir sene. iyi oluncaya 
kadar. 

Cemile bir koltuia oturarak batı. 
nı avuçlan içine aldı: 

- Korkuyorum, dedi, çok korku. 
yorum. 

Tahıin Bey, elleri arkaimda, oda. 
da dolaııyor, alç.k aeıle mmldanı. 
yordu: 

ve bağırdı: u 
- Benden de al o kadar. Beıı 011 

iyi ederim. Biliyorum. 
Tahsin Bey güldü: Ceırt\-
- Sen her derde devaaın, l" 

lem, hele dur bir kere Nail Set 
ben de konuşayım. "ası. 

- Aman bu çok iyi. Belki de 
dırıraın. Siı 

- Doktorlarla da konu§uf'\IJI'· ,.ıs· 
çareıini görürüz. Merak itOI• 
Yann aabah ben gelirim. • ... ptii: 

Cemile T ahıin Beyin el!ıu ~ıl ö
- Sana ben bu iyiliklerı pa 

deyeceğim? dedi. h ptİ ı;. 
- Senin yüzün gülünce e 

deniz, Cemilem. c...,u•ti 
Tahıin Bey bu aefer • etti .,e · - Selim haata 1 dedi. 

Tahsin Bey bu habere Cemilenin 
umduğundan çok fazla ehemmiyet 
•ererek sıçramııtı: 

- Haata mı? dedi, nesi var? 

- Babaaı da, doktorlar da razı 
deiiller. Hem ben Nail Beye aöz 
verdim, Selimi yalnız ıitmeie lef. 
vik ettim .Halbuki o da benıiz sit. 
mek utemivor. burada kaım.k iıti. 

yor, ıarar edersem üzülüyor. Doktor 
da akıi aibi Nail Beyin A,ikrinde. 
Ben tatırdım, kaldım. Sa* danıt
maya geldim. 
Tahıin Bey odada birkaç adım a. 

tarak · düıüııdü. 

- Neden razı olmuyorlar ki? di. 
ye ıordu. 

- Haata ile batbata kalmamız i. 
yi deiilmiı. 

Cemile rülerek ili ve etti: 

- Dedü~aı dofnıdur. Haatayı 
aenden ayıraak bir türlü, ayırmaıak 
bir türlü .. 

- Kendiıi aynlmak iıtemiyor 
bende... Kederinden bütbütiin h~ 

merdiven batına kadar tetY1 

arkasından aeslendi: bÖ_::.ktiit' 
- Meraklanma, Allah 7 -

bu da ıeçer. Arkall .,., 
- Huta. ince hastalık. - Yaramazlık etmemizden kor. 
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"ULUS,,un Dil Y•zllan 
• · GUneş - Dil Teorisi 

Üzer.ine Notlar 
Acıdığım bir tip ! 

Kamutay Toplantısında Türk Parası 
Genel Müfettişlikler Kadro Emin ve Sağlam 

Ve Teşkilill Görüşüldü Bir Paradır 

Herkesin acıdıiı, az acıdıiı, çok 
"Aia, Oba, Ata, Baba, Tarhan,, aözlerinin eaki acıclıiı tipler vardır. Bu acı, telakki. 
anlamlan ve "Oba,, sözü ile benzerlerinin eti- ainin deiifme•İD• muvazi olarak, 

1 •• f • k bakonmd 1 • • tahısla beraber deiiıir. Kimisi kedi 
mo OJI ve o n e t ı an a n a ı z ı öliiaü sörmiJ'e, kimisi köpek aila. 

ANLAM DECIŞMELERt Oba kelimesinin bütün orta Asya Y•t• i4itmiye tahammül edemez. Bi. 
rini bilirim; yalmayak Mfil çocak 

Çekiliyor 
Ankara, 16 (HUIUlt m•laahİrİmlL 

den) - Finam Babnlıiı defter. 
darlıklara, malmüdürli&klerine bir 
tamim yaparak 21 kunatluldarm 
vezne ve mal aaadıklM'JD& seldikçe 
teclarile çıkanlmamaamı ve yeni. 
den baaılacak olan 1, 1, 10 kunq. 
hık •• 20 paralık nikel paraların 
bw'=·unda lmllamLııaak üzere o..,....,.. sönderilmuini bildir. 

: .. :.. •-r-· 
KUÇUK ANKARA 1 
ABERLERI 

•mm admm Yiiktekcwa ve Hüseyin.. 
abat kasabası admm Alacaya çevril. 
m .. i Bakanlar Heyetince kabul o. ............. 

Fransız sefirinin beyanatı 

Ankara, Aleyhte Yapılan 
Neşriyata Canlı Bir Cevaptır 
Dla Framenm Anlrera Sefiri ICta. Yni,..tte telikki etmiyorum. Bu t:rda lrir müJikat rice....la k ,.aznun buclalalıiı, okur okmlaz an. 

ak. Biiyiik Elçi erkaclafl'D"' latahyor. Muheldralr olaa bir teJ' 
lr..ıl.d;.m. ha. nezaketile Jr.alNl ede.. vana h yaZIJI yasan her kim-, 
... : Tiiırki,..J'i •ilmiJw, iki üç bina ya. 

.._ ~ -•haircle Çlbn ya. pılmq tlVe ulatmak idm..mda bu. 
'- h-lrlqeda söriipnek i.tironunas. l.Kuia Ankara,.. tamıyor. Bu. 
~ mi!., 41,._ lliJaret -k•...._ sia Aaılrara, 120 bia nüfum ve t.i. 
111& ..__ iatikal etti w eöae ltatla. nalan ile H yazılara .mı bir c:e.. 
hr.k dedi ki: vaptır. 

- D...-. 8iyli,.,._ ıa, .. yazı Şunu da tekrar edeJ'İm ki hikii. 
~ •• bitin ............... ailte. ~tim ve La.al TiiıldJ'eein dıt po. 
.._etti. Yalnız st .. i sün, lllJlli ıa. htikannclaa ~alW. ~ur. 
~ Pra•ıe•m AnlWoa Mfanti kL ~haeD bana ill~ edeceiim. bir hü. 
~ ....... biriee atf..W.. k ,.._ kim yok. Y ~nıa ·~·~· ede;run: Ge.. 
~ ~ pa lataMatclim •eçen çealerde Sari7ecle ulim. Orada, ..._ 

Urf diplomat tarafından 7._ Mil Tilrki,.. ile Sariye münasebetle.. 
ltildirdi. Bu cihetia Tin: rini cliisel~ çalqa~ mealekda. 

lt•b tmfnM1an ka)'dedildilini fllDla bu GNDaaebetlen daha İJ'İ yap 

İçişler Bakanı Sükrü Ka-
ya'nın radyoda söylevi 

Ankara, 16 (Hususi Mubabirimia
den) - Artırım ve yerli malı haftası 
münasebetiyle lçiıleri Bakanı Şükrü 
Kaya bugün radyoda bir söylev ver
miı ve son yıllardaki ekonomik kal
kınma hareketlerimial anlattıktan 
sonra milli paramızın kıymeti hakkın 
da şunları söylemittir. 

Yeni Türk Dil Teorisi esaalanna 
göre, bir sözün etimolojik arattırma· 
anu yaparken yalnız bugünkü manaaı 
gözönUnde tutularak mütalea edilirse 
beklenen netice elde edilemea. Çünkü 
bucün anladığımız mana ile buı ke
limeler eski köklerinden o kadar u
zaldapııtır ki, aralarındaki fark ip
tidai inaanla bucünkü en münevver 
insan arasındaki fark cibidir. Bunun 
içindir ki kelimeyi tetkik ederken ta· 
rihlel, aoıyal merhaleleri ve bu mer
halelerin hatıraaı olarak saklanan an
aneleri ve bunlan göstermek bere 
etnografyacılar ve folklorcular tara
fından toplanan materyelleri cöz6nün
de bulundurmak. gerektir. 

Örnek olarak (aia), (cıl.a), (ata), 
(tieba), (..m-) kelimelerini alalım: 

ACA 

Türk parası emin Ye aflam bir pa
ra olmak vaıf ına sadık kalmakta de
vam ediyor. Türk ekoqomhinin böy
le her yıl daha milsbet ve daha gülüm 
aeyen bir çehre arzetme8j, Tiirk para
aının •ilamhiına olan güvenimbi 
arttıracak baıbca &mildir. 

Türk paramın aatlamlıiına güven Aia kelimeal burUnlril Anadolu 
teri ayıf olup ta. yabancı paralara Türkçesinde hlll orta kurundaki ma
kaçmıı olan servetler, bup muhak- nasını muhafua ettiii halde, lstıan· 
kak ki, kıanen mahv9ımuılardır. Ya- bulda "'okuma yazma bilmiyen köy 
bancı paralardan Tilrk paraıma kaç- büyüğü,. mana81na celiyor. Feodalite 
mq olan servetler ise, yine muhakkak devrinde (ala) bey efendi, bUytik,kud 
ki lcannmıılardır. ret uluöi fdLlranhlarm"Ab,- bey., 

Tasarruf terbiyesinin halk arasm· kelimesi Türklerin orta kurunlardan 
da bir ahlik ve bir itiyat haline cele- itibaren kullandıktan (AiaJ', el•) nm 
bilmesinin ilk prtı, hiç tüpbesb ld, kendiaidir. Pederpht {patriarcal) de
paranın sallamlıima olan pvenln rirde (ala) -(W.). "ceddi all., dır. 
bütün akıllarda ve rönüllerde köklq- (Aja) kabilenin (ve aonra ailenin) 
mesidir. Yanrundan emin olunmıyan mutlak bir bikimidir. En eüi devir
bir parayı kimse biriktirmez. Millete lerde iae {ala) - anne olmuıtur. llu
bu emniyeti verebildiğimizin en canlı bafuaklr Almak Timur sarayında bü
phidi, bankalardald tnarrcf mevdua· yük ıultan (benım, valde sultan) la
tının artma81dır. 1929 yılında 27 mil- nn <•> unnm tqıdıklarmı buna 
yon lirayı bulan bankalardaki tasar- delil ıöaterebillria. 
ruf mevduatı, 1934 yılında 68 milyon ' OBA 
liraya yübelmiıtir. 

Halkmunn devlet tahYillerine brp (Ol.) Jıeli.,,.inin Anadolu Tikk· 
gösterdiği alika da, devlete olan iti- çeainde ıöçebe çadm, ıöçebe ailesi 
madın en büyük delilidir. Denk, açık- (1) manuında kullamldıimı billyo
aız ve i8tikraraız bütçe liyasa11111 l- ruz. 
natla ve israrla utbik ve takip etme- Halbuki bu kelime DiftllU U\pt• 
nin en büyük faydaımı. milletin dev- lt-Ttirkte "kabDe" manaamadır. Al· 
let maliyesine karp cittikçe artan iti taylüar ve S,yanhlarda •19iı yukan 
madmda buluyoruz. mabet (kabile 1aamial olan ruhun bu-

Denl~olları 

eşya 

Ankara. 16 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Ekonomi Bakanhiı deniz 
,J'oliJe selen J'O)culann beraberl..U.. 
de ve keneli meauli,.etleri altında 
setirecelderi etra ve mallannın 
manif..toya ithal edim..neaiala in. 
celemaelİni Climriik " lıaliUarlar 
Bakabbimclan iltemiftir. 

Bir Fransız 
Cumur b•fkanının 
Artist kızı 

lundup yer, tepe. dai) muar ta· 
fi (2) demektir. li'Ald nmanlardan 
beri TtlrC kWtilri1 tesiri albnda bulu· 
nan Mançularda "tepe.. aıılaaunda-

"ba,llenin bamiai olan ruhun, Alla· 
bınl)uıunduiu yer (tepe) dir. 

"a... nm etrafında toplanan kıabt
le de ayni kelime ile ifade olunuyor. 
Nihayet bu manalar unutuluyor. "(). 
'-. ile ancak bir tirkete menıup bil
yük bir aile, yahut mahalle Ye hattl 
bir çadır balkı üade olunmap batlı
yor. 

ATA 

(Ana), (balsa), <•> kelimelerinin 
bucUn ifade eltili mefhumla eüi de· 
virlerde ifade ettifi mefhum büıbiltiln 
ayn pylerdir. &ki devirlerde (Ata,.) 
mente. mebde, yaratan mana1anna 

Fransa Cilmtıarbapam iken 0orıu- Celmiftir. Bu eski mana luriatiyanta. 
lof adında bir Ruaun wlkllch. netice- nn n Aluy Türk pmanlarmm Al-

llnde men Dum ~ 1aha ve onun rahiplerine veya kamla· 
in km Madam ,.e.,_; ra (ata) diye hiup etmelerinden kal
tarafmdan Befoil mqtır. (Alla) kelimelinden çlbn (lla
J'raıws ldllblbul: .. ) .da eüi de.ırlerde tıpla eüi s: 
bir edebt mOlamere u) manuma CC~· Bunu eski r
veıilaUltii Madam u Asya terhlerinln W., W.. 
Ame ile arkadatlan < 4) ve bektqilerln (W.) unvanla· 
bu sene Pariate bil- rmda cBrtıyorus. Ji'Aki Hiraem Türk· 
yUk bir muvaffakı- lerinin 8cıll kelimesi timal illavlanna 
yet kuanmq olan pop (papeı) teklinde ceçmiftir; .... 
bir Fran11Z piyesini .., .,.... kelimeleri de hep bu men
temlil etmitler ve teden sılmuttır. 
bqhca rolü berine TARHAN 
alan eKi Cimbur. 

........ Ame batlwunm )mı, u. 

ve Türk kavimlerinde ne mana üade .. . .... _ Bir ..ı:&-..:-: 
ettiği Ye bu '-lime ile baih an"aneler SOl'IDI,.. _,., •• _._ -.--

a-.; tamnm; --L! - !L..a.!....&. ·-- ... _ ... _ Radlal, Petrain, Gr..- • CncNaw- _. •• .... ,. __ .... ...,. -... 
ilJo, Ban ti, Zeharof, Pos...., cibi lann diJ.....m. teMmmil ..._ 
ilimler tarafından toplammf veı te.bit ma.Bea ...... ••• dr 1 • P aca 
edilmiftir. Bunanla beraber kelimenin dQ ~=.~ı_-k ~~ ~~~ 
etimolojialnl yapmk t'eCrllbninde bu- -- •--,.. ,......,.... 
lunan tek bir ciddi Alim çdmwnuıtır. " yan ....... .,-... ~ afırbk 
Buna tqebbla eclen lncDia ......_ ,.- iken ....ld .. t&WI te1nnen. 

lin ~Jlai ile umamiyle yantqar. clırA..a Yarabltil O .. uaptır. O. 
Ona•stre bU kelime Tibetçe olup ... .a.a ilikler, söi.an& kabartır. Bap. 
lmda ..... (tq yıp) ft1Uut ... m tlik tatar Ye etrafına bakma•, 
.,.... (bina tatl lm'lo. (I) ..,_ •hd ... J'ap·-ı. p"bi ku. 
Şmll ... NGiMt • Dli.. teodll .. .,... 

saılanaa ııre <•> kelimHIOi• ltl- kabdD". Eliacleld temMJ'•J'İ bir nısıf 
"ik tlaire ......ctecek tekild• y .. ka. 

moloJ Uıll1sini yapahm: kıp çekerek •ir ll99İ üçündi apk si 
(1) (2) W kullanır. "Zira e a7&kiu .. ka. 

Ollaı olt + al ... uldeti pılnmH.,. Yaratl•' ı••• 
(1) Olu K8kttır. Burada .,,.,.._ ftlmr olmwaalaM apklan -.. 

lük, ytibeklik, çokluk,. mefhumlamu dan ,.üldenen airlıp çekmemekte 
c&terir. haldıebr. 

(2) at: ( • +i) Kelimenin ma- Bu IODl'adan takmılaa afırlık çe. 
naanu tamamb~n. tayin eden ektir. iu memari,et ve makam iaıltı te.. 

o hald,: Olt at - .. = Wdô edil.tifi sı .. i bir sind- iMir 
cıl.a: bir süjenin ylbeJ.ndt, sojaJaf, SU. deiifmektedir. Dün Takar p. 
büyümüı olufU demektir. dilGaiS bir ad.. .IMasin y.mi 

Giinet • Dil lllcNid ·, -TM ..._ ka1'edince IÔlmlÜf Klona dönilyar 
de vokaller ek olınaa. Elr aiti sirii- •• dün eiainle kıvıl lmnl söriifiip ._ "°' Her w k• ._ (V. + C) yal~anan bir tamc:lıinua bir y_.. 
nin ....... ft (i) ... tılı ... seçmce .....-ıatlfOI'· lıte •n acıdıtma 
....... elemektir.,, diye koyduiu ka· tipler ftbn pcuk sibi sİJ'enl•. 
ide (Olla) kelimesinin. temantik itlba- dır. 
riyle baih olduklannda ıllphe ohm- Allah yardımc:ılan oban r 
yan. ıu kelimelerle de batlı oldufu- B. FELEK 
nu derhal meydana çıkarır: 

AIMıls (i) : baba. ceddi l1l, put, sa- karmak ıuretiyle bu kelimeleri kar· 
nem (-0.,. nm ..._. rahan bulan- fllattırabm: 
duju yer. tepe. maar up,, !N!nabın· Ot.: (ol) + oh + al 
m hatırlayınız.) Aba: (ai) + at. + lıi 

OIMıık: (Radloff. 1. 1158 '"Lebed,.) 01.k: (oi) + oh + et 
kabile. aile. oymak (" ...... 11111 Dift- Omak: (oi) + am + at , 
nü La&at • it Türktcki •kablle" ma- Uma,.: (al) + um + .,. (-=I) 
numı hatırlayınız.) UbeJ': (al) + o1t + q ( .... i) 

Om.ık: (Radloff. L 11'6 "Uygur., <>,mek: oy (- i) + - + ek 
kabile, 80Y• aile. GarWUyor ki bu kelimeler uc-.. 

Om*: (Radloff. ı. ••şor. koybal, Dil teorilİ,, nallanna cöre analİ% e. 
kaç. aoyot v. ı . .,) nqeli. pilrbayat. clilirken tek bir köke irca olunuyor 
çok canlı. 
~ı (Pt illi, 2M8) bU,uk ak- ve llftlatılmıyan tek bir nokta kalım· 

raba. yor. 
U.,.: (Pekanld yanmak, alnlen- Biz bu kelimelerin ayni kökten cet. 

mek ("Kurban atqi yakılacak yer,. diğini "Ve ıemantik itibariyle biribiri-
manbım batırlayrmr.) • l\e arkı bağlı olduklannı ancak "Ci· 

..,.__ Def • Dil teorisi,, nin vuettiji eaaale-_..., (Radloff. ı. 1166) büyük • 
._..., ~.,... ~ J ~tatbik etmüle buluyorus. Amevl 

1T'm'ii. caribn ;mtran: erbf_tl'ld____ • .,.. .,....... .. ~ "" 
"Altay ve Aladağ Türk ~hçeleri LQ- akı bağlantılan Ye bir kökten reldik-

• 482 Radl f ı icrini farkedemez, an'anevl mektep. 
cati, s. : 0 f. · 1788 ; "U· Rcılu:lüllin yaptığı etimoloji8en fula 
mayka tapıama oğul olur,. Divanü bit teY yapmadı ve yanıa-• 
LQcati - it Türk. ı. 111.) uyanet e- --
den melek. çocuklar hamili illhe ABDOLKADIR iNAN 
("'Oba,. kelimesinin "hami ruhun bu· 
lundufu tepe, yer manallJll hatırlayı· (1) Kaımua Tiirkt L 114, Ana 4Dd• 
nu.) Derlemeler, L 209. 

A,.....k: (Radloff, I. 63) halk. ka· (2) Radlof L6pti. L 1157, 1159, P~ 
bile. aile, kay. ben. ıx. 51: Aaı Slbirien. D. 15: F. Koa. 

Bu kelimelerin etimolojik analizini Ur,aaba 1eyahatine dair rapor, 8. 4. <•> kellmeal ile karplqtırahm. (S) Zaharof, B. 129. 
<>'- ... + at (4) Kırp Babı - 8aman claalarmda 
Alta : ... + ai "baba,, J'Crin• hep "bab" IÖri ıreçiJW. 
()t.k : olt + ek (Bakam: Ebabeldr DivQef, Kırp uw,.. 
Omek : GID + ek leri, Kuu 1199,) 
~ : ult + llJ' (c::f) (5) Rokchill'ia ''1• .. •r Di7U'mda.. aAl-
Ollla ı am + ... b eseriııİA nuca terclauı8 (Petenbars. 

- 1901, s. 17) 
Umay ı um + a,. (- i) (6) (6) Baadua J.ı:: öace ("Uma7. illbe-
AJ'IDllk : llJ' + ... + ek si bı»ID'!a) e IMll'edilmit bir ma-
o,.....k: OJ' + - + ek kalemiıa mab.ddem..UUS. 18 atırlan 

Bu kelimeler araamda cöaterdijimis 1UD11ttım: "Orhan abideleri,. nele sikredi
(A,..a) fty& (o,.m.k) kelimeaiı\in len '"Uma7,. ilahesi Türklerin miW illhe
etimolojilı: analizinde bir aynlık cö- lerindea midir. 70kaa eliler bvimlerdea 
rüyonu. Bunun babı teorimbi kav- mi selmittirP Bu meacle hakkmda bir te7 
nyanlar için pyet baıittir: söylemek bizim iktidarmns haricindedir • 

(Oba), (oa.k), (amal) ve sair ke- 'Bu illhenin lranblarm ''Hiima1, hüma., 
limelerde bb, eu• kök olan ( oi) ft• lar .ıe allbdar Ölabilmeai birdenbire batı
ya (al) yerine onun manamu temea- ra ıe1ebilditi sibi, Hintlilerde de a7Df 
sW ve tecenüm ettiren ( olt) ve ( am) isimde bir illbe balandutmm bir Jerd• 
ları aldık. ÇiinkU Gİİnef • Dil teorisi- sörmiiıtiik.. "Türld,.t Mecmuu,, (Cilt 1I 
ne ıöre bu caizdir. (OJ-1) yahut 1aJfa 444 - 446). 
(A,..- kelimesinde iae euı kök o- "Giillet - Dil Teorisi,, aa791inde ba ka
lan (V+ I) nin (1) ai (y) olmuı ve ranbiı m Q'dmlatabilcliiimia " bandaa 
bucUne kadar muhafua edilmiftir. 4ol&71 claJdufam ...mci sa.termek iff. 
Şlmdl biz euı ldlklerl meydana ÇJ· re 1ıar.,. ka1dedi1onım. 

••diw Hot. ..._.._...da~ .. ra ~~ Bu~~tta bir hu. 
ltir prl11lds VN' Çünkü seçea MUa •-~ep yap~ •• Franaa.. 

>-. lluradan hiçhir
0 

fahri diplcımat ma maaclaa altmda buhmmak iti. 
"c "ıtia. Y...._ JMaim pW bir barile ~a _!nal-•. ft hududa 
._t- s•lmit. la'ir sin kalaNk dön.. .W.U.. budba .-ıtı. '"' ...._ 

O- da Wy1e bir .. T ,.._ t._ siderler. Mektepte, Türk • 

niveraite ve lise pto 
fesörleri ile muaikitinaalar, muharrir· 
ler, romancılar ve kordiplomatik Uyele 
rinden mllrekkep bir seyirci kalabalığı 
tarafmdan hararetle alklflenmqtı. llü· 
umereden IM>nra Madam Ame"nin te
refine bir balo verilmfttir. 

T...._ kelimeal Türk imparator· 
luklannm merkezinde bulunan Türk· 
terce "imtiyUlı hukuklara malik dev
let adamı •• manaama lnıllanılmqtır. 
Oıtaoa kitabelerinde de bu manada 
kullanıldıiı eal8fllıyor. Halbuki ayni 
kelime Tiyanpn lmplermda Ye llo- srvr.xrnmv- - - - - - - _.L... - ~ - ıııı.ı - - - - - - -
iollarda "demirci, uata,. demektir ki - - - - _..IWlSA.$.A.4."1Z!4nawxa>~ananeww~._._ 

~..... •-•tmediiim .. i, her Fftllaq " Türk • hriJ'• ma..ae.. 
4ıt Ü ele sawtme:uiais. htlll'I IMJdrnwl• ~ferine ~ 
p..._ ile T~:.. arumdali tGrlü malimat ve talımat veril... Düklcina esnafın ~ I&• . ---.F• Ci8i P9k lll biliyonanu ki, .._ trcılardan 

...._. • t, Wr W~e ile, mik..._ bitlerin hudutlara sittikleri saman tiklyetleri !t:'.'!ii:.8':.:iarilev!""::!:h: emirl..U.de mahalli birçok büviik Bir kılllD dillı:kancı eanaf, Finanı 
ihtil~f ok D- d h L ftya ldiçik 111emurlar vardır. B~ direkt6rliltune mtlraca.atJa sezici ea-

• J' tar ..... .., a a ene lann i..; .. de .,L-~ ·· ~___.. ı nafm kaldırılmaıını. olmadı~ı uk-rin RA.aA Aru ile airiiftlm TL y-- ...... muna.-wnn. o ama, • 
!'t.dditaüa..,.~-Ln• • ki ..ı.. • lili.. bilm ... alik olama, iptidaWk olaun diroe ualtılmaımı iatemiflerdir. 
L':!";-~ .. ,._..mm ~ po bin tlrlü .... plerle Türki,.eye doet Bunlar, 1eyyar tahalldar uhiı yil-
~· hakkında onun 80J'ledik. -'-~anlar bulunaL ·ı· z L "ti dinden ver...ı a1ı-...... o-ezici e.-~ ..... a- tekrar ecl ln1" uauu7• uı ır. auı • •• - 1

- • 

~ -çi-;lrii d11 ;;litikalarmm •but !:i!.,d;y!1'T:J.Tı'.!'.etl~ ~== :=eJnJ:ri:.t.::a =~fk: 
~ 0 DHr .....WS., ft • Mhaettifim mektep ta ... e.tibn" terini, &u y\Uden sarara uiracbkla.-ı-
"'!!!IGar uypadur. Air.. lf- nı ileri ltlrmektedirhr. 

C.lelim "'Orcl....,.a 7asup1a. Ba 8idrll'ka f11DU da 117 6,eyim. A. Geıici aatıcdam ne kadar oldujtı 
._ __ benim anlaJ'lt ve maltimatım nmızdaki do.tluk miinaaebetini bea da laalGm delfldir. Bunlann 'hepiin-
·~'lltiııı· ~ •• kalaa bir ......-. "* mak. ~ budalaca l*efriyattan ti. den ft1'll abdabllmbi ~ yeni ft. 

--..ra MDd .. ..ı...tİiU• '.Uptıp,.... " mit..-ifim. Yalnıs nam yılında •1Jll' talaatl melll'1dm 
~Jlclır .. Belki de Tiirldyede tatmin 7Ukarda da aöyleclitma sihi, mi. sayıumn çot.JtıhDllı ~k
·l:"l-.•"i9 ...U •eafaatı.i ol- kemmel olduiunu bütün Tlrk .. t.; tedtr. 

lw tarafmdan bir baç ifade. baatmm de l»izim p .. i kabul ettilf .. _.,_t'ta ha Ln__,,;__;ı 
-.,. .... _ ... __ tlaywrak p&. .-a..a..tlwimim 'J'İne eald8i tı"W a UBll ft mıçunuarma 

. P. .... llhr. P~ ill •ili,...,.ua ki, de .... e1m .. ini, ettirilmeairi Tiirtr korunma denemesi 
~-ula Wnat Lame bile •m •1r matbuataun emin olcluimn aldı Tokat, 16 A.A. - Hava Wicamu. 

hic-larda bulunan Wr ıu- eelimine bıraluyorum . ., na kartı......._ _..Mdile din Mat 
f ftl'dır. Bu itiltarla, '" ay. MüJlkab yapan arbdaımıa Bi. 20 de topla heılenaa ıpk maakele. 

• ......_.. bir hdalaam ya. J'iik Elçi ''Kamerer,,e be,.anatmdaa me ve aöncl--. iti :riımi 4elriu 
~ .,, • .,...,_,. • ., cWNı teteWdir etmit • müllbaa ~ " --.ffaıa,..de Na•nL 

te ..... ~ ......... ,......... ........ 

iptidai ..,,...,,da ıwa ,....11 aa- F t ğ f T h 1 · 11 · rill6yor. iptidai devirlerde TUdderde 0 0 r a a 1 e r 1 
demirdleda imtiyulı bukuldara ... 
lik olduiu Kır~. Alta)' Ye Yakut 
Tiir~rinin uı'aııelrlnl ~ an
laflhmttır. 

........... w 
Ornek olarak aldıimm bu birkaç 

8k bize IÖ'teriyor ld. kelimelerin e
tlmoll>jik analbini yaparken keıtine
nin menıei, taribi Ye ıeçlrdill mana 
tabanillleri baklanda toplu bir maıa. 
mata malik olmama icap eder. Bu
nun içindir ki "Cl ..... Dil teorili,, 
nfb Ut'bDanda. yalnıs mthanild ola· 
~ kmmeyl etliDolojDıı: ie'Jbie çmr. 
-1r kiti delildir. Oıum Jlk me•emn• 
~k " ona dalr elde buhula~ 
bllttın malOmetı toplıyatU bu ........ 
.. etimolojik .,.. ..... ~ ... 
amdir • 

Resimlerinizi bize &önderin 

[Fizyonomiat Profesör J ean Carteret'nin okuyuculanm1Z111 
karakterleri hakkında yaptığı teıhiıleri neıre devam ediyoruz:] 
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Ev KıraDlçesn 

Ev idaresi Öğretmeni 
Bayan Münireye Göre ... 

Asri kadının ev idaresini, az zamanda çok iş gö

rebilecek vaziyette temin et~~ lazım geliyor 

Sultanahmet Kız San'at mektebinde kızlarımız derste .. 

Sultanahmet Kız San'at okulu ev idar 
resi öğretmeni, Bayan Münire, ı;öze M e• b k 
§Öyle ba1ladı: u sa a a 

- Memleketimizin geri kahıı ıfe -
bcplerinden biri" de ev işlerine önem 
vermeyişimizdir 1 

Sonra elinde tuttuğu kitap katmh -
'ğında bir mecmuayı önüme serdi; 

- Bakınız, bu mecmua yalnız ev ka 
dınlığını atakalandıran işlerden hah • 
s e•ler: Bunun gibi İngilt•rede daha ne 
mecmualar var. işte size bir ev planı .. 
Altında da şu cümle: "bir kadın, evi -
nin olanını kendi vapmahdır ı .. Baska 
sayfasını açalım; bayram hediveleri : 
F:ıvramda aile dostlarına ve,.ilecek he
diyeleri seçmek kadının hakkıdır ... 

Bakınız, şu yemek odalarına ... Ba 
kınız, §U oturma odalarına .•. 

Bütün bunlar, ev kadınındaki ince 
uvki göstermez mi? 

Efendim, sorarım size, Türkiyede 
neden bir ev kadınlığı mecmuası çık • 
masın? ... Almanyada, Ingilterede, Rull 
yada, Fransada. Italyada, Amer!kada 
bunun gibi binlerce ev ve aile mecmu
aları var. Bunlar, kadını uyandınr ve 
onların ev işlerine olan sevgilerini ve 
ba~lrhklarını artırmağa yararlar. 

Dünkü. ev kadını, yalnız evinin için 
de yaşadı. 

Bundan dolayı da evinin bütlin irue
r.ile meuul olabilirdi. Şimdi ise, kıı -
dınm zamanı darlaşmıştır. Dışarda ay
rı çalışacak, evinde ayrı çalışacak. 

Asri kadının. ev iaresini, az zaman 
da çok iş görebilecek vaziyette temin 
etmesi lazımgeliyor. Eııki ev kadınla • 
nnın, birtaktm zenci köleleri, muhtelif 
hizmetler ~ören cariyeleri, mutbakla
rında kadından, erkekten aşçıları v<ır
dı. Şimdiki ev kadını, bu vasıtalar
dan mahrumdur. Yani, evinin işleri a
zalmadıtı ve belki çoğaldığı hald~ yar 
dımcıları azalmıştır. 

Dünkil kadın, mahdut sahada yaşı -
yordu. Bugünkü kadın ise, artık ce • 
miyetin içindedir. Ve birtalom mecbu 
riyetleri vardır. Bu mecburiyetler,_ o-
11u sinemaya gitmek, ıalonunda mısa· 
fiT kabul etmek, odasını ıüılem\."'' ço· 
cuğunun tahsiline neza.T"et ebneiı, 11ra
amda a§çılrk, ıl1'aımda hizmetçilik yap 
ml\k vaziyetlerinde bmlkıyor. Tabii bu 
işler, hep bir araya gelince b-.analtıcı· 
drr. 

Bundan başka kadın. evinin geliri • 
ni. giderine, daha doğrusu, giderini ge 
lirine uydurmağa mecburdur .. 

Mesela. şu çorap .•. 
Masanın üstüne parçalanmış bir ipek 

çorap bırakarak sözüne devam etti: 
- Kadının en büyük masraf kapı

larından biri de, ipek çoraplardır. 

Şartları Ve 
Hediyelerimiz 

1 - Dikit n biçki, .2 - Yemek. piıir. 
m•lc, 3 - Çocuk bakımı, 4 - E! ıdareıı 
ıibi dört kısımdan ibaret o.lan musabak~
mızm teknik idaresini, imtıhanla~mı, mu. 
k fatlarmm dııiıtılmasmı Kız S.an at Mek: 
teplerinin de&erli idare .Ye tcdnı hcyetlerı 
dcruhde ediyorlar. Musabakaya herkes 
kayrtsu:, eartıız circbileccktir. Kupon ve
ya &'&Zetemizin bir parçumı kesmek kül
feti yoktur. Yalnız 'unlar müıabakaları
mtza ıireıniycccklerdir : 

Profeıyonaller, 7ani terziler, mürebbi· 
yalar haatabalucılar, doktorlar, ebeler, 
öiret~enler .,e aazetaıniz ınenaupları ila 
aileleri. 

Hediyeler 
Dikit ve biçki 

Birinciyeı 200 lira deierinde bir pırlan
ta yüziık. 

lkinciye: 150 lira deierinde bir dikit ve 
nakış makinesi. 
Oçüncüyaı 75 lira dcieriııde kuma Ve· 

ya kürk. 
Dördüncüye: 25 lira dcierinde dilde ktı· 

tuıu. 

Batinciya: 
kcn. 

Altıncıdan 
hediyeler. 

15 lira dcierinde blr man· 

7üzüncü1e kadar muhtelif 

1 Yemek piıinnek: 

Birinciye: 200 lira dcierinde bir yemek 
odaSJ takımt. 

Jkinciyeı 150 lira deierinde çatal ve bı· 
çalı: takunı. 

Üçüncüye: 75 lira deierinde tabak ta. 
kanı. 

Oördünciiy•: 50 lira deeerinde 12 lı:iıi
lik kare dö tabi. 

Betinciye: 15 lira deierinde çay ta· 
kanı. 

Altıncıdan 100 üncüye kadar ütü, yas
tık, abajur, masa örtüsü, çorap, eldiven, 
çanta cibi muhtelif hediyeler. 

Ev bakımı: 

Birinciye: 200 lira deierinde bir ıalon 
takımt. 

lkinciyeı 150 lira değerinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lira dcferlnde bir avize. 
Dördilncüyaı 50 lira deicrinde ıalon 

saati. 
Beıinciye: 15 lira dc&erinde bir tablo. 
Altıncıdan yüzüncüye kadar mubtelir 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciyeı 1000 lira dei.erinde ve primi 
tarafanıld~n bildirilecek ıucorta 

ikinciye: 150 lira değerinde bir einc 
bebi. d b. 

Oçiincüyeı 75 lira delerin e ır ıra. 

mofon. . d b' k 1 Dördiincüye: 50 lira deierın e ır o 
saati. 

Betinri1e ı 15 lira deicrinde çanta. . 
Altınr•dan yürı:üncüye kadar mubtelıf 

bedi7eler. 
Ev Kraliçeıi: 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

K11a boylu bayana 
açık mektup 

Benim minimini kızım, 
Gazete.ye gönderdiğiniz mektu~ 

bıani gerçekten müteessir etti. Kendı 
dediğiniz gibi, "Boy fıkarcısı,, oldu
ğ·muzu okuduğum vakit heldmlcre 
ağlamak yasak olmasaydı gözlerin-
den yaş gelecekti. • 

Mektubunuzu mektep defterınden 
h;pardığmrz yaprağa yazma:>rzdan 
anladığım doğru ise, daha pek genç 
ya§tasınız. Mektupta. "ailemdt-n tek 
bir kısa boylu olmadığı h:tıde .. diyor
sunuz. Defter yaprağı ile bu s;;zünüz 
bana analtıyorlar ki, ıiz kendinizi ai. 
teniz arasındaki başka b:ty.ml3rla ve 
arkadaşlarınız arasındaki uzun boylu 
''güzel endamlı,, denilen b1yanlarla 
mukayese ediyorsunuz 1a boyunuzun 
kısılağma üzülüyorsunuz. 

Yine o defter yaprağı bana göste
riyor ki. üzülmekte acele ediyorsu-

· nuz. Henüz mektepte bulundu~unuza 
göre. yirmi beş yaşına ka iar çok vak: 
tiniz vardır. Halbuki ins,.rı7ar yirmi 
beş yaşına, belki otuz ya~ma kadar 
büyüyebilirler. Onun i~in boyunuzun 
daha uzamasından umulunuz:.ı keı
n.eniz haklı değildir. 

Hem de, benim kızım, daha ziyade 
uzc:mayıp minimini kabanız :Ja ne 
olur? Bir kadın için "minimini ba
ytn., lakabına layık olmak ta tatlı 
bir şeydir. Vakıa uzun boylu "güzel 
endamlı,, bayanlar kendil~rini go
renlere saygı telkin ede .. ler ıı.ma, mi
nimini bayanlar da görenlerin hogları 
r.a giderler. 

Siz kadmlarm biribir:zrinden hah. 
sederlerken uzun boyluları beğen
diklerine bakmayınız. Erkekler uzun 
boylular gibi, kısa boyluları da, za
yıflar gibi şişmanları da beğenirl-:r. 
Bizim rahmetli Fatma Hanım da,erkek 
kafalı olduğu için: 

Görücülüğe erkekler kendileri 
çıksalardı, hiçbir kız evde kalmazdı! 

Derdi. Onon zamanında görücülil· 
ğe yaşlı bayanlar çıktıkları için kııa 
boylu kızların kendilerini bcğendir
meleri biraz güç olurdu. 

Şimdi görücülüğe çıkmak usulü 
kalktığından, kızlarla erkekler biri. 
birlerini görerek beğeniyorlar. Ben 
iyice eminim ki, siz de uzun boylu, 
yakışıklı bir delikanlı ile tanışacak. 
ııınız ve evlenmek yaşına geldiğiniz 
vakit onunla mutlu bir aile ocağı ku
racaksınız. 

Evlenme işlerini inceliyen feylo
zafların hepsi dikkat etmişlerdir: 
Kızlar ve erkekler biribirlerini beğen
dikleri ve vakit uzun boylular kısa boy 
luları, şişmanlar, zayıfları seçerler. 
Ben de o feylozofların sözlerine da
yanarak size uzun boylu ve yakışıklı 
delikanlı iJe tanışarak birbirinizi be. 
ğenecekııiniz, diyorum. 

Bununla beraber, siz o feylozofla
rın sözlerine inanmaz da mutlaka u
zun boylu ve güzel endamlı olmak is
tiyorsanız ondan da umudunuzu kes
meyiniz. 

Bu öğütlerin birinde yazmı§tım, 
herkesin boyu, endamı, vücudumuzun 
ötesinde, beriıinde saklı olan gudde
lerin az veya çok işlemesine bağlıdır. 
Sizi o kadar üzen kısa boyluluğunuz 
da belki.boynunuzun içinde saklı 
tiroit guddesinin, daha küçük yaşta 
geçirdiğiniz bir hastalıktan dolayı, 
iyi işlememiş olmaiındandır. "Der
dim,, dediğiniz halinizi hekiminize 
anlatınız, pek ihtimali vardır ki o si
zin 'derdinize derman" bulur. Ancak, 
§İmdiden size haber vereyim ki, uzun 
boylu, güzel endamlı olursanız, o va
kit sizi kısa boylu ve ufacık, tefecik 
bir delikanlı beğenir ve ona eş olur
s;ınız, hcrgün onu gördükçe eski der
dinizi hatırlar, daha ziyade üzülür-
siınüz. 

Lokman H EKiM 

Teşekkür 
Erzurum Saylavı Necib Asım Ya-

Bir çorabın tabanı yırtıldı mı, kaldı
rır atarız. Yamalı çorabı, ayaklar için 
zararlıdır. diye düşünür, eivmeyiz.Öte 
kine berikine veririz. Halbuki, gayet 
küçUk bir zahmetle, evde bir işe yara
madığı için toplanan bu parçalanmış 
ipek çoraplardan, en yüksek salonların 
kapılarında kullanılabilecl'k paapaıılar 

Bütlin bu imtihanlardan eonra, dört 
kıımm dördüne birden rirmit ve muayyen zıkıız'ın gerek ölü törenine katılan 
derecerı kannm11 olanlar arumda da. bi~ gerek tel yazısile ~önlüzümü alan ta
imtihıın y;ıpılacak ve kazanan ev kralıı;csı nrdık ve aevdiklerimize ayrı ayrı kar-
ilin f'dilerek kendisine 750 lira dierinde lık yapmak elimizden gelmediğinden 

yapılır: biz bunları yapıyoruz. 
Bir fanill yırtıldı mı, he~en a!ar, 

yenisini alırdık. Şimdi is.~, .. hıç be11ı ol 
mıyacak şekilde bunları oruyor ve tek 
rar sırtımıza geçiriyoruz. 

• Evde toplanan kalın bakkal kağıdları 
nı. sıcak suda ıslatarak, çıra gibi ateş 
yakmakta kullanıyoruz. Bu sayede 
hem çıranın pis kokusundan, hem de 

bir klirk manto hediye olunacaktır ıı 
sayı;:ı ve bağlılığımızı gazetede göz 

veım edecekti, fakat ders saati geldiği 
için acele etti. 

- Söylenecek o kadar çok şey var 
ki. burada kesmezsek, saatlerce konuş
mak Hizım ..• 

Dedikten sonra, sözü "Tan,, ın te -
9ebbüsüne getirerek: 

yaılarımızla sunarız. 
Eşi : N eyyi'" Y azrkıız 
Kızı: Ertem Y •2rkıız 

Ulus okulları açıldı 

masrafından kurtuluyoruz. 
Diyeceğim şu ki. ev kadını, evinden 

bir çöpü bile atmaz. Her şeyden isti • 
fade çaresini arar. Ev kadını, dışardan 
çama~ır suyu almaz. Terkibini öğrene 
tek çamaşır suyunu kendisi yapar. 

Burada biraz durdu, belki Mizüne de 

- Gazetenizi v.aten çok aeverdim, 
dedi fakat açt.ğı bu yeni müııı.baka 
il~ b

1

ütün ev kadmları gibi beni de büı 
bütün kendisine bağladı. Kraliçenin 
kim olacağını ben de mes-akla ~Miyo
rum. - Salahaddin GUNGOR 

Antep, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Şehrimiz ulus okullan açıl
mıştır. Şim<lilik üçü Atatürk, dördü 
Cümhuriyet ve dördü Bostancıda ol
mak üzere on bir ulus okulu açılrruş
tır. Bayanlar için de önümüzdeki haf
ta içinde ayrıca ulus okulları açıla
caktır. 

Saatli. Maarif Duvar Takvimleri 
·taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. 

Her türlü maluma!ı . 1&atlerl, vaklllert, fut1nalar1, 
hava deitılkliklerl:ıi , Arabi, Rumt ayları, meHimler, 
tarihi vakalar, darb1me1eller, maniler, lillfeler. hikayeleri 
baYl bu kıymetli Takvimin taklidi çıkmııhr. Aldanmamak için 
Sa,.tll Maarif Tak•lml adına n aut reımtne dtkkat etmelidir. 

Merkcı.ı Maaarif Kitaphanl'sidir. T uptaıınlara hüyiik ıskontolar yapılır 

r 
Yürekleri iyilik için çarpan 

yurttaşlar: 

Bugünün fitresi on beş, yir 
ni yıl önceki fitreden bambaş 
kadır. Sizden istediğimiz, bt 
.;aşkalığı iyice kavramak ve or 
dan sonra yardıma koşmaktır 

.. 

~...._.-..... ................................... . n 
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Posta 'meselesi nihayet 
halledildi 

Merzifon, (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Merzifonun posta i şi nihayet 
yoluna girmiştir. Umum müdürlü
ğün emri üzerine, Merzifon postane
si, İstanbul ve Ankara paketlerini 
Çoruma de~il. Havzaya vermeğe baş
lamıştır. Umum müdürlük, bu işin 
düzeni için İstanbul, Ankara, Bursa 
ve Trabzon posta müdürlüklerine de 
emir vermiştir. İstanbul - Ankara 
postası bundan böyle Yerköyde in-· 
miyecek, doğruca Havzaya gelecek
tir. Bu karar, Merzifonlular arası~

da memnuniyet uyandırmıştır. 

Balr~esir' de 
Kripel Balılccııirde 

Balıkesir, (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - Heykeltraş Kripel, A
tatürk anıtının yerini ve şeklini tes
bit etmek üzere şehrimize gelmiştir. 
Heykeltraş, anıtın eski uray ile Cüm
huriyet alanı yerine, yeni yapılmakta 
olan parktaki büyük havuzun başına 
dikilmesi fikrindedir. Olimpiyatlar 
Türkiye Genel sekreteri de heykel
traşala beraber şehrimize gelmiştir. 

Cesedi bulunan adam 
Bahkesi, (TAN) - Balıklı köyün 

den 50 yaşlarında Gafur oğlu İsmail. 
evine kışlık odun toplamak üzere ev
ve 1 ki gün köy dışına çıkmış, bir daha 
dönmemiştir. Ayni köyde oturan İs
mail ve Mehmet isminde iki kişi, ls
mailin cesedini Aliköy değirmeni ci
varında görmüşlerdir. Hadise jan
darmaya haber verilmiş, tahkikata 
başlanmıştır. . 

Tal ebe llHileri 
Balıke!!İr, (TAN) - İzmir Erkek 

Lisesi talebesinden 50 kişilik bir gru 
pun bayramda şehrimize gelecelderi 
ve Bursaya kadar bir otobüs gezintisi 
yapacakları haber verilmektedir. 

Tire' de . 
Batalchane deresi temizlendi 

Tire, (Hususi Muhabirimiz bildiri
yor) - Tirenin Kuzeyinden Güneyi
ne doğru akan tabakhane deresi, hü
kumet ve uray binaları arasından geç
tiği yerde· fazla yağmurlardan taşa
rak bir kısım sahayı tahrip ediyordu. 
Buraya tahta köprü yerine, beton köp 
rü yapılmı ve dere temizlenerek sa
na su bas tı:mmdan ku rtarılmııtrr. 

Su iıi hcıllediliyor 
Tire. (TAN) - Tirenin su ışı ni

hayet halledilmek üzeredir. Bu işi ü
zerine alan sosyete, tesisat malv•nıe· 
sıni buraya getirmiş, • havuzların te
mel atma töreni yapılarak işı: ba,lan
mıştır. 

Tütün ürünleri iyi ve temiz 
Tire, (TAN) - Bu seneki tütün 

ürünleri çok iyi ve temiz olarak ye
tiştirilmiş ve iyi fiatlarla sahbıağa 
başwmmıştır. Elde pek az ürün kal
mıştır. 

Antebin kurtuluş 
Bayramı Törenle 
Kutlulanacak 
Antep, (Huauıt muhabirimiz bil

diriyor) - 25 İlkkanun Gazi Antebin 
kurtuluş ~ünüdür. Bayramın diğer 
yıllardan üstün bir neşe ve heyecan 
ieçrsinde geçmesi için hazırlıklara 
şimdiden başlanmıştır. Halk partisi. 
kurtuluş bayramında halka gösteril
mek üzere ordu film merkezince ah· 
nan Gazi Antep müdafaasına ait fil
min bir kopyasını getirteceği gibi 
müdafaayr canlandırmak maksadile 
sahne tekniği kuvvetli bir piyes de 
hazırlanmıştır. ----

Burdur Halkevindeki 
toplantı 

Burdur, (Husysi muhabirimizden) 
llbayımız Savaıın başkanlığı altında 
toplanan halkevi üyeleri yeni çalış
maJ.ar üzerinde önemli kararlar ver
mişlerdir. Açılmamı• bulunan musiki 
kolu açılacak, gençlerden bir caz 
meydana getirilecektir. Edebiyat kol u 
tarafından Halkcvi mecmuası çıkarıla 
caktır. 

Bu kararlardan sonra diğer kolla
rın çalışmaları üzerinde de konuşul
muş yeni sene için çok güzel bir ça· 
lışma programı hazırlanmıştır. 

' 
Sionpta yol çalışmaları 

Sinop, (Hususi muhabirimizden) 
- Son ~ünlerde Sinopta yol aalfiyeti 
pek fazla ilerlemiştir. Eski yangın 

l 
yeri kıf günleri ,eçilmez bir halde 
bulunuyordu. Bu yol vali konağından 
İnhisarlar idaresine kadar geniş ve 

1 
gUzel bir cadde haline konulmuıtur 
Bundan başka şehrin yanıbaşında bu
lunan eski mezarlık ta kalaırılmakta 
ve cümhuriyet meydanından memle
ket hastanesine kadar güzel bir yol 
haline konulmaktadır. Sinobun cadde 
ve aokaklın gün geçtikçe güıelleş
mektedir. 

Yıldır Mahsul Alınamıyor 

• 
[Kilisten bir görünüş] 

[Hu•usi Muhabirimiz yazıyor:] 

Kilis, 13 

Kilis, Gaziantebe 70 kilometre 
uzakta bir ilçe merkezidir. TürkL 
ye _ Suriye aınınna pek yakındır. 
Etrafı bağlar bağçeler ve zeytinlik 
lerle çevrilmiş olan llçenin görü. 
nütü çok güzel ve pek şirindir. Ki 
lis Fırat ile lskenderon körfezinin 
arasında Halep _ Antep caddesinin 
Üzerinde bulunduğu için ötedenbe 
ri ticarete elveritli bir yer olmuf. 
tur. Ancak bugün araziıinin bir 
k11mı ıınırın ötesinde kaldığından 
ekonomik gelitmeai sekteye uğra. 
mı,trr. 

Kilisin nevakit yapıldığı bilin. 
miyor. Haçlılann Anadoluya akın. 
larında Kalçiı ve yedinci asırda 
Killiz adile anılıyordu. ilçe bugün 
sınırımızın dıtmda kalmı, olan 
İza7. kaaabaarnın Aksak Timurün a
kınları arasında yayılıp, ahali&i. 
nin şimalde toplanarak yerleşmesi 
le vücuda gelmiştir. Binalarının mi 
mari tarzile hala ağızlarda dola • 
şan rivayetler bu fikri teyit etmek 
tedir. İlçenin ıulan bol ve havası 
yumuşaktır. Sağlık durumu iyidir. 
Burada bir memleket hl\•tanesi ve 
trahom savaş dispanseri .,~rdrr. On 
yataklı Belediye hastanesi olarak 
açılan Kilis hastanesi 1928 yılında 
huauıi idareye devrolunmu~ ve 
memleket hastanesi adı'nı almıştır. 
Bugün 25 yataklıdır. Potateli. Muaa 
beyli, Çobanbeyli a~ında üç ka. 
munu, 183 köyü, 58 bin nüfüıu var-

dır. • • • ... 
ilçe mıtakaaında zeytın yetııtıgı 

için burada sabunhaneler ~o.kt~r. 
Zeytinler normal ıenelerde ıkı yıl. 
da bir mahsul verir. Mahsul olma. 
dığı yıllarda da yine mahrum bır~k 
mazdı. Fakat 931 den itibaren iıç 
yıldanberi kuraklık tesiri zeytinl~r 
hasılat vennemiıtir. Kuraklık yu. 
zünden ıeçen yıl bir çok ağaç~a~ 
kurumuıtur. Halk zeytin mevaımı 
olan yıllarda aabunluk zeytin yağ. 
tarının temamını ve yemekliiinde 
önemli bir kıımını ubun yaparlar 
llçede un, fabrikaları, zeytinyağı. 
suaamyağı çıkaran imalathaneler ıa 
bunhaneler, tabakhaneler vardır • • 

Köylerin bir çoğunda pamuk ekı 
lir. Pamuktan alaca ve bez, yünden 
aba yapıldığı gibi İpekli kumaı .v!' 
matlah dokuyan tezıahlan _Kıl!• 
ain doku endüstrisinin ileri ııtmıı 
olduğunu ıöıtennektedir. Yakın 
yıllarda açılan Kilia _ lslahiye yo. 
lu ilçenin tecim durumu üzerinde 
önemli tesirler yapmıttır. 

Hafif dalgalı olan Kilia mmtaka 
aındaki arazi iyi topraklardan mü. 
rekkeptir. Bundan dolayı Kiliı ifİ 
bir çiftçi memleketi sayılır. llçenın 
orımanları ençok mete ve çam ağa~ 
!arından mürekkeptir. Kiliıe 23 kı 
lometre uzaktaki Balıklı, Doıtalı 
köyleri arasında bakır madeni var 
dır. Genel aavaıtan :evvel buPada 
bitkaç ~ açıhmın da savaııP 
baıılamasile olduğu gibi kalımııhr • .,; 

ilçede bir orta okul ve120 kadaı 
ilkokul vardır. -M. Yücel 

KAH RAM ANI 
ııırıı•K;:wn Milyonlara mal ol· 

Pek pkında 

muş muazzam film 
LO binlerce fi~üran 
binlerce fil, en can· 

lı bir mevzu 

Baş rollerde: 
RONALD KOLMAt' 
LORETTA YUNG 

-- ~ 
:.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'::: 
: Anne... Maşuka... Hafit Metreb 1 1 1 a 
: Hep aynı kadın E 
~ ELiSABETH BERGNER § 
: "BUYUK KATERlnA,, filmini yaratan bu yıldız; S - :: 
§ÖMRÜMCE SENiNiM; 
E Fransızca sözlü filmınde aoıkane bir havat vaııyacaktır. müessir 1 
: ve müstesna film, BU PERŞEMBE AKŞAMI ~ 
S S A R A Y . sinemasında 

11111
1 

;;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---

Senenin en ~ok muvaffak oıa., filmi -

KiRiK HAY ATLAR 
CLAUDETTE COLBERT' in "san'at havatında harik~lidt 

temsili güzelliğine asla iri~ilmiyecek bir sinem• esen 
Yarın matinelerden itibaren 

Mi L L i SiNEMADA 
Başlıyor. ---_ , ____ _ 

ôTTDHADo MülLLô 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra ~y!eriı 
Sigortalan halk için müsait 4eraiti havıdır. 

-

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulurunayan şehirlerde acenta aranmaktad~~oS 
Telefon : 4.4887. --
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İngiliz Kabinesi ikiye Ayrıldı 

Altı Nazırın istifa Etmek 
Niyetinde Olduğu Söyleniyor 

Osten Çimherlagnın Başbakanlığa, Nevi/ Cim
herlaymn Dış işlerine Getirilmesi Muhtemeldir 

DIŞ POLiTiKA' -

Masaryk, Beneı 

Yunanistanda 

Parlamentoyu 
Kral 
Feshediyor 

Çaldaria'in çevirmek 
istediği manevra su
ya düşmek üzeredir 

fYunan iç aİylUlUındaki learcrraıa.. 
lılı nihayet •onuna emtİf bulunuyor. 
Demirci• lıabineai lıralın uluaal uz. 
laıma politikaaında, partileri bir 
ocuıta olarak kullanmak için ,ün. 
lerdenberi deoam eden çahJmaaının 
bir netice uemıiyeceiini anlamlf, 
hatta Çaldan.in bir parlamento o. 
yunile iktidar meukiini ele geçirme. 
ye niyet ettiğini de aezmİf ile kral. 
cılara karfı kat'i bir cephe tutmuf. 
tur. Parlômentonun leahi, bilhaaaa 
Çaldamin aiytua meokiini •araacak. 
tır. Zira niıbi uaulle yapılacak bir 
••çimde Korentli politilıacının bu. 
wünkü gibi •zici ekaeriyet elde et. 
meaine imkan taaauuur edilememek. 
tedir. Son telgr<illar ıunlardır: l 

Atina, 16 (Huauai) - Kral dün 
Baıbakanı aaraya çağırmıt ve ken. 
diıile İç ıiyaıanın ıon temevvüçleri 
üzerinde konutmuttur. 

Çaldaria taraftarlarının ''ParlL 
mentoyu derhal toplanmağa davet 
eden,, takrirleri neticeıinde ParlL 
mentonun, hükfuneti bir ademi iti. 
mat reyi ile devirmeıine mini olmak 
için Demerciı Kraldan Parlamen~o. 

Büyijk lwrpt... 10D1a Awupacla 
teıekkül eden devletler araaında 
•aziyeti en zor olan ıüpheaiz Çe. 
koalovakyadır. Uzun zaman Avua.. 
turya ve MacaJ"iatanm tahakkümü 
altında kalıp ta bu İmparatorluk 
yıkıldıktan MJDl'a enkazı üzerinde 
inanılan Çekoalovakya, Almanyanın 
Cenuba doina senitleme yolunun 
üzerindedir. Sonra Çekoslovakya 
nüfuaunua ~zde yirmi betine ya. 
kın bir nUbeti Abiaandır. Çekler ve 
lalovaklar bir arada nüfuaun yüzde 
altmıı betini bulmaz. Binaenaleyh 
aerek cofrafya bakımından, serek 
milli blrlik, bakımmdan bu Orta 
Avrupa d9Yleti çok zor bir TUİyet. 
tedir. 

İngiliz Parllmentoau · nun feahini iıtemiıtir. 

Bununla beraber, Büyiik Harpten. 
heri ~ dıt aiyaaaaı ve serek iç aL 
~uuı en iyi idar..ı edilen devlet te 
Çekoalovakyadır. Harptenberi se. 
çen yal'9D batmlık zaman içinde bir 
çok m_.leketlwin iç Yaziyeti anarıi 
içine abldıiı halde Çekoalovakya 
hu aaruatılardan lllıa•un kahmıtır. 
D'! ~ da Çekoalcmıkya Fran 
.. ile imzaladıiı ittifak ile, kuruL 
nıuına ön ayak olduiu Kü~ itilaf 
kombinezonu ile aon zamanlarda 
Ru~a ile imzala-!ıiı miaak ile Çe. 
lcoalovakya, emniyetini aailamlq. 
tırmııtır. 

· "Gerek iç ve R'er ~ dıt aiyaaadaki 
tlaa.ltetli yürüyüıten dolayı Çekoalo. 
~akya, illi sün evvel iatifa eden Cu-
111urbaflı•nı Ma~k ile Dıt Bakaaı 
Beneıe medyundur. Maaaryk Çe. 
..... ~ - -- bir ç.. koal.,.,_. .. tli..,utvWM... A9'Uhd. 
,.a • Macariatan imparatorluğunun 
daiılmaaı ameliyeainin hatlan.gıcı 
aayılan On Dokuzuncu aarın ikinci 
yanmnun ilk yılında doian Maaa. 
rıyk, bu imparatorluiu teıkil eden 
tuuurlar araunda lalavlıim inkita
fına büyük yardımlarda bulunmut
tur. 

Maaaryk Viyana Oniveniteainde 
tahail sördükten aonra bir aralık 
hu ünivenitede muavinlik yapmıı, 
WU'• Pras üniveraiteaine profesör 
oliin1ttu. Burada büyük bir filozof 
~e Çek vatanperveri olarak tema. 
~zeden Maaaryk, 1891 aeneainde 
~iyana parlamentoauna aza aeçildi. 
:Avuaturya parliı ıentoaunun mebu. 
1111 olarak Maaarylr'in b"'flıca faali. 
)'eti, İmparatorluğun lüzumundan 
fazla Almanyaya alet olmaamı ten. 
lrit noktaamda toplanmııtı. Maaaryk 
hir müddet aonra parlamentodan 
çekilerek ilim ile me11ul olmuı ve 
~azdığı birçok eaerlerle Avrupanın 
belli batlı ilim adamlan araaında 
.. yılmaya baılamııtır. 

Büyük harp çıkar çıkmaz, Maaa. 
l'J'k, Avuaturyadan kaçarak, impa. 
l'atorluia düpnan olan memleket. 
lercle Çekoalovakya için çalıımııtır. 
"uaryk bu aralık Franaaya, lnril. 
breye, Amerikaya ve Ruayaya l'it. 
llıit ve Çek davaıını itilaf ,•evletleri 
•damlanna izah etmiıtir. Çek mil. 
liyetperveri bu vazifeıinde o kadar 
lbuvaffak olmuıtu ki, V eraaillea 
lconferanaı toplanmazdan çok evvel, 
~lonıkya devleı; lcun"'ımut. iti
llfçılar yeni devleti tananıtlar ve 
~aaaryk te Cumurbatkanı aeçilmit
ti. 1918 yılmdanberi muhafaza et. 
~kte olduiu bu mevkii bugün Çe. 
•oalovakyanm daha genç, fakat ka. 
hiliyet noktaamdan kendiainden ge. 
:! olnuyan Beneı' e terk etmektedir. 
ueneı, 1884 yılında doimut ve 
tekoalovakyanın kurulduğu gün. 
denberi Maaaryk ile teıriki mesai 
•tıaıiıtir. Dıt politikadaki kavrayıtı 
dolayıaile, Beneı'in fÖhreti Çekoa. 
lovakyanın aınırlarını aımıı ve Av. 
lııpanın belli batlı devlet adamla. 
tından biri aayılmaktadır. 

Maaaryk'in çekilmeai Çekoalovak. 
)- için biiyük bir zıyadır. Fakat ne 
~Utlu o millete ki yerine o ayarda 

11' devlet adamı bulup koyarak zı. 
,._, telafi etmei• muvaffak olu. 
hl-. -A. Ş. E. 

1000 kişi 
Evsiz kaldı 

Atina, 16 (Huauıi) - Son yağ. 
~lar ve feyezanlar neticeainde 
;...~ W,i eniz blmıt ft zu. 170 
-a:ron clrahmiyi ıeçm.İftir. 

Eden-Baldvin görüşmeleri S.ylavl• kurulunda harici-.iyaaa haCc 

Lo d Ed B \d landa v.-eceii IÖyleve büyük bir ebem 
n ra, 16 A.A. - en • aı • • _. atf-.l.!ı _ _._tedir ş!-.J.: •--d 

· ")~•- 40 d k'k ·· .. ·· may-. .,_.._ · ~ye - ar vın mu -ab a ı a Mll'IDUftur. H be ihtilifı baldondaki p · 'tiW 
Eden Dıt Bakan Vekili Con Simon a t _ı __ H . t' bir~--~-b ı
·ı d b' t k d .. .. .. .. na IDUM'IZ -... ... o nun ıuu ran 
ı e e ır aaa a ar sorupnuıtür.. _ _.__. • • _.__._ · · dah ·ti· 
D B k Sam 1 H • b _ ,_ ~-ına ınanı U11Dm1 JÇtn a az ı . 

ıt a anı ve orun u aa.. lifkiriz c1a---x.. ·· lenmekteclir 
tam Lonclraya dönmeaine mubak. ··-.• aoy · 
kak na&arile bakın..ktadır. 

Edene verilen 
direktifler 

Londra, 16 A.A. - Beynelmilel 
vaziyet kartıaında hük6metin endi. 
ıelerini mevzuubahia eden "Daily 
Telesraph,, ıazeteai diyor ki: 

''Baldvin ile Ed,,nin dünkü konut
malan hep bu enditelerle ali.kadar. 
dır. Kabine feYkalide bir toplantı 
yaparak Edene C •nevreye gitmez. 
den evvel İcap eden talimatı vere. 
ektir. 

Bu dire1fıifler fuqlardır: 
"llil.fiJW. .. ·~ ~ .... 

bilecefi G:r' nı-:!'lr~ efde edile. 
bilmeai için Milletler Cemiyeti cu;aaı 
nın daha ağır meauliyetler deruhde 
etmeleri kendilerinden utenecektir. 
• Milletler Cemiyeti aaaa ue böyle 
bir ıe)'in meoaurıbalıi. olmıyacaiını 
ihMU etmif bulunmaktadırlar • Di. 
fer tartı/tan /talya Süoeya kanalının 
kapatılma .. m H)'CI petrol cımbar. 
wonınu wayn dodan• bir hareket 
olarak karııla)'Clcaktır. Binaenaleyh 
Milletler Cemiyeti kendi palehna ri. 
ayet ettirmek ~in a.acuının kara, de. 
ni.a oe haoa lruooetlerin• mÜl'CICGClf 
mecburiyetinde kalocalıtır. 

Bundan daha bir hafta evvel Av. 
nıpanm daha arkı bir tetriki meaai. 
aine güvenen İngiliz hükUıneti ~u 
ümidinde aldanmıt olduğunu sör. 
mektedir, Bu bapta İcap eden· ted. 
birlerin bütün aiırlığı lngiltereye 
yükleniyor demektir. Bununla bera. 
ber lnsiliz hükUmeti Milletler Ce. 
miyetinin taahhüt ve vazifelerine 
t1mtamile aadık kalmaaı lüzumu 
hakkmda azalan iknaa çahpnaya 
devam edecektir.,, 

İngiliz politikasındaki 
değişikliğin s e b e b i 

Londra. 16 A.A. - Deyli Teleg. 
raf sazeteainin diplomaai muharri. 
ri, Sir Samvel Hor'un Avam Kama. 
ra.aında ıiyaaaamı müdafaa etmek i. 
çin ittihaz etmeai muhtemel hattı 
hareketten bahıederek diyor ki: 

"Milletler Cemi3 eti, kendiainin ia. 
tinat etmekte olduiu prenaipleri 
tatbik edemiyeceJ-inden, uf ak tefek 
neticelerle iktifa etmek mecburiye. 
tinde kalacaktır. 

Paria teklifi, ltalvan • Habeı ih. 
tilifmın en iyi hal ıuretidir. Çünkü 
cemiyet üyelerinden olan devletler, 
meauliyetlerini üzerine almaya mü. 
temaıyi' bulunmamaktadırlar. Diğer 
taraftan ltalyanlar. Habeıi: tan ara. 
ziamin bir kısmını iıı•al etmiı bulu. 
nuyorla,r. Zecri tedbirci milletler 
onlan bu araziden kovmaya hazır 
olmadrldan gibi. kafi derecede fi. 
nanaal membalara malik olmıyan 
bir memlekete miadafaa veaaiti ver. 
meie hazır deiillerdir. 

Yalnız petrol üzerine ambargo ko 
nulmaaı meaeleai kalıyor ki, ltalya, 
bunu, haamane bir hareket telakki 
etmektedir. Şu halde Milletler Ce. 
miyeti konaeyinin cemiyet üyelerin.. 
den olan devletlerden ne sibi hava 
kara ve deniz tedbiri :-i almaya ha. 
Zil' olduklarım l"onDau lbım ıe. 
Ur.,, . 

Fransada 
Lava! bugün dış 
siyasayı anlatacak 

PW, 18 (A.A.) - Laftlln ysm 

Herriyo'nun fikri 
Paria, 18 A.A. - Monpelyede 

IÖylediii bir nutukta, Herriyo de. 
mittir ki: 

••- Evvelce de önüne .-eçmefe 
çalııtıiımız harbi tona erdirmek ve 
her ikiai de Milletler Cemiyetinde 
iiye olan haaanlan banıtı~ak ir.in 
bir uzlapna yolu bulunmaaına daL 
ma taraftarız. Ancak bu uzlaıma 
her iki tarafm aerbeatçe kabul ede. 
cefi bir uzlapna olmalıdır. Onun 
zayıf olan tarafa sor la kabul etti. 
rilmeaine kail olamayız. 
AıW •"'1.- .-1u...um .. ı. ı:... 

mlyetf tara mclan da kabul edilme. 
lidir. Bu itibarla uzlatmanın Cenev. 
re andlatmaıına, mütterek ermniyet 
ve bant prenıiplerine uygun olma. 
11 lazım selir. Bu yol, ilk defa bu 
aene tahakkuk etmit olan mükem. 
mel elbirliii hamleaini mahvetme. 
yip, bili.kia korumalıdır. 

Dünyaya büyük bir ümit doimut
tur. Suurlu olan ve vurdunun iıtik. 
halini dütünen herhangi bir Franaız 
bu ümidin imha edilmeaine nza 
röateremez.,. 

Fransa İngiltereye yar
dım etmiyecek mi ? 

Londra, 16 (A.A.) - Moming Poıt 
sazeteıinin yazckima nazaran Baldvin 
Av11111 Kamaraımda Pariı ıulh teklif -
lerini tiddetle müdafaa edeclfdir. Bald 
vin'in hiç bir if!Utta bulunmıyacağım 
aöyleaait olmaıkla beraher, küinecle 
mezkur teklifler taıvip olunurken bir 
çok IMıkanlann peb'ol ambargosunun 
mÜeNİır Jıir tarzda btbik edilebileceği 
huNıunda fiipheler göatenniı olduk -
ımm, ltalyanm petrol amb•soauna 

ha..,.ne tedbirlerle mukabele ~tmeıi 
endiıeaini tevlit eden haberler al.ndığı 
nı ve Fr.naanm he mevzuu bahiı ıuHı 
f811IM'1 Mu .. olinive tebliğ edilmeden 
lngiliz filoauna müe11ir bir tarzda yar 
dım haz1rlıklarmda bulunmaktan imti 
na evlemi" olduğunu bildinne•İ beklen 
manektedir. 

Cenevrede 
Konsey çarşamba 
sabahı toplanıyor 

CenevN, 16 A.A. - Milletler Ce. 
miyeti konseyi, ça ... amba ıabahı 
toplanmaya ıçajnlmıatır. Nazari o. 
)arak, bu toplantı lrakın Aıuri müL 
tecilerinin iıkin meaeleainin müza. 
kereai makaadile yapı,maktadır. Fa. 
kat hakiki hedef. büabü Ün baıka. 
dır. Filhakika ayni gün öğleden 
aonra Konae . Laval • Hor teklifle. 
rini müzakere edecektir. 

Umumivetle aanıldığına söre, 
Konseyin bu toolantı devreai cuma 
rünü aktaımma kadar devam ede. 
cektir, zira ltalyanm reıımi cevabı. 
nm bu tarihten evvel selmeaine ih. 
timal verilmemektedir. 

Cenevre mahafili, ltalyan matbu. 
atmm mütalealarını MuNOJininin 
Paria planmda tadilat vücude setir. 
mek makaadile Milletler Cemiyeti. 
nin )'eni eaaalar flserine müzakere 
kapıamı a~aama müaaade etmek 
taaavvunında oldufunun bir delili 
auretinde tefıir edilmektedir. 

lnsilterenin, Avam Kamaraaının 
perıembe sünkü müzakereleri eana. 
amda tayin edilecek olan, hattı ha. 
reketi vasiyetla • helli\aılı Amili 

Kral Jorj Papanastaaiu 

ikinci Jorj, Kabine baıkanma, 
Yunan uluıunun kardet kavsala. 
rından kurtulmaaı için yaptıiı me. 
ıaiyi tamamile taavip etmekte bu. 
lunduğunu bildinnittir. 
Kralın bupn feaih iradeaini im. 

zalamaaı ve parlamentonun kabine. 
yi devirmeğe fıraat bulmadan fea. 
-- iatiaar edilr=•kt.dir. 

Ba,bakanın be)'Gllah 
Atina, 16 (Huıuıi) - Demercia, 

dün akıam gazetecilere fU beyanat. 
ta bulunmuttur: 

- Hük\ımet narti liderlerinin u. 
luıaeverliğine hitap ebnektedir. Si. 
yaai vaziI,.etin iyi ir neticeye doğ. 
ru inl:itaf ettiğine kanaatim vardır. 
Yeni aeçimin niaandan evvel yapıla. 
bilmeaine imkan yoktur. Cünkü hü. 
kUınet bir taraftam Konclilia ve Çal
daria kabineleri zamanında çıkanl. 
mıı olan muvakkat kanunlar ve ka. 
rarnamelerle bunların ahkiımmı taı 
fiyeye çalıtacaktır. 

Diier taraftan temel yaaaamda 
deiifitdikler y..,ac:ak olan encü
m .n de ancak yortulardan aonra 
toplanabilecektir. Bu encümenin iti
ni bitinneai ve toplandığı gün yeni 
parlamentoya bunlan verebilecek 
bir vaziyette bulunmaaı lazımdır. 

V enizcloacu aubaylar 
orduya alınmıyacak 

Atina, 16 (Huauai) - Batbakan 
dün Papanaı1ta.yuya, 1 Mart isyanı
na iıtirak etmit olan aübaylardan 
hiçbiriainin tekrar orduya alınmı. 

yacaklarını ve azledilmi' olan me. 
murlar hakkında bir karar atmak i. 
çin de Devlet auraaına müracaat e. 
dileceğini söylemi .tir. 

Aftan iıtifade ederek Atinaya 
dönmüı olan 170 ıübaya Atinayı 
terketmeleri dün kumandanlıktan 
bildirilmiştir. Bunlar vilayetlere da. 
ğıtılacaklardır. 

Kondilü ... 
Atina, 16 (Huauai) - Yeni aeçim 

niaanda yapılacak oluraa Kondilia sö
ğüa haıtahğını tedavi ettirmek iÇin 
Almanyaya sitmek fıraahru bulabi. 
leceiini aöylemiıtir. 

' V enizeloı ödüyor 
Atina, 16 (Huauai) - Venizeloa 

Finanı Bakanına bir mektup &'Ön. 
dermit ve Mart İayanı eanaıında 
Hanyada hükumet bankaaı vezne. 
ainden alınan paraları ıahaen taz. 
min edeceğini bildinniıtir. 

telakki edilmektedir. 

Petrol ambargosu öl
müş telekki ediliyor 

Londra, 16 (A.A.) - Morning 
Poat sueteai, Cenevreden aldıiı bir 
haberde l..aval'ın peb-ol ami>arROSCOU 

...tik ölmüı telikki •bnekte olduğunu 
n 1 talya Habetiatandaki ukeri h.are
kctlwden vazgeçerek difet' zecri ted • 
birlerin de kaldırılmaaını teldil edece. 
iini yazmaktadır. 

Samuel Hor döndü 
Londra, 16.A.A,-. Sir Samuel Hor, 

Londraya dönmüştür. Akşam üstü, 
kabine arkadaşları ile vaziyet hakkın
da ıerütecektir. 

No. 62 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Rus Ordusunun Dağılması Artık 
önüne Geçilmez Bir Hadise I di 

• 

Maliye Nazın Blehanof A mele konferansım dinliyor 

Fırkasının iami, makıimalist idi. Kar 
ıraında minimaliatler vardı. Bu iliti -
lalci aoıyaliıtler, Leninin her,eyi de
~ittirmek istemeaine ka11ı daha mu -
tedil tedbirlere taraftar idaer. Müee -
ıeaeleri ve cemiyeti tedricen ıalah et
mek fikrinde idiler. 

Sovyette cereyan eden münakaıalar, 
Pariıin mutedil ve radikal gazeteleri 
tarafından endiıe ile kartılandı. Çünkü 
artık anlamıya batlamıılardı ki, Leni
nin pek cüretkirane olan takrirlerine, 
müttefik hUkUınetlere kartı tecavüz 
kirane olan takrirlerine, ve derhal 
ıulh yapılmaaını iıtemeıine rağmen 
onun nüfuzu gittikç-c artıyor, komU 
niat programına doğru ekıeriyet akı
nı büyüyordu. 

Franaız ıoayaliat fırka11, Leninin tef 
•irlerini reddediyordu. Bu fırka, ikin
ci enternaayonalin ümitlerini tahakkuk 
ettirmiye müktedir görünen genç Rus 
ihtililine karşı, hemen bir baba şefka
ti duyuyordu. Alber Tomaa ile arb· 
dlflfan btt'nafta OnUnfa mOıterekti ve 
yeni Rus rejimine bütün itimadiyle 
bağlanmiştı; büyük bir hüsnü niyet -
le, Rua ihtilalinin müttefiklerin bil • 
yük demokraaileri yanında harbe de -
vam edeceğine ve merkezi Avrupamn 
emperyaliıt kuvvetlerini ıeri püskür
teceğine inanıyordu. 

Aldanmıyanlar da vardı. Uzerinde 
bili, Ruaya ıefirliği ünvanı buluna 
M. Paleolog, Alber Tomaaın iddiaları 
önünde, hadiseler hakkında hüküm ve 
rebilecek bir mevkide idi ve hükmün
de aldanmıyordu, laliv ruhuna vukufu 
tecrübeli diplomatlığının kiyaaeti 
raporlarında ağır basıyordu. Fransız 
hükfımeti, her gün, bir kısmı Alber 
Tomastan, diğer kısmı da Paleolog -
dan !!elen, biribirine zıt münd"rİcath 
birçok telgraflar alıyordu. Ayni hadi • 
seteri, biriai sosyalist itminanının he -
yecanı ile tasvip ediyor, diğeri, bir ham 
lede, eline hudutsuz bir kudret geçiren 
cahil ve tecrübesiz kutlenin hareketini 
endişe ile karşılıyordu. Fransız me -
nafiini temsilde görünen bu ayrılık, 
bu ikilik, günün tehlikeli meaeleleri ö
nünde Fransız hükfımetini ikaz ede -
cek bir mahiyet göstermiyor mu idi? 
An'anevi istibdadın çökmesi, nizam ve 
intizamın mahvolması, Rus imparator 
luğunun ve Rus ordusunun dağılması
nı intaç etmiyecek miydi? Rus asker
~erini, düşmanları ilt kardc§lik teza -
hüratına sevkeden hareket, münferit 
bir aulha, Rua hududunun kalkması -
na kadar gitmiyecek miydi? Rusyada
ki mümeasillerimizi bu meseleler işgal 
etmeli idi ve önlerinde cereyan eden 
dahili aiyaseti, vazifelerinin bu gibi ~ö 
rüı zavyelerinden, tetkik eylemeli idi
ler. Yazık ki. ikisinin de görliılerl bi • 
ribirine zıt idi. 

İlerde, Franaız hariciye nezaretinin 
evrak hazinesi, ahfadımrzın önüne a
çıld ığı zaman, kimin. siyaaet adamı
nın mı, yoksa meslekinin ehli olan 
diplomatın mı daha doğru gördüğü 
anlaşılacaktır. Fakat, hadiselerin ~re
yanı. Mösyö Paleoloğun korkularında 
haklı olduğuna çok yer veriyor. 

O sıralarda , Rus ihtilalini iyi kar
şdıyanlara hnk verdirecek bir hadise 
de zuhura gelmişti: 3 Haziranda, 
muvakkat hükümet. orduyu Avustur
ya cephesine taarruza geçirmişti ve 
üç günlük harpte Avuaturyahlardan 
on bin esir almııtı. Bu, Kaluı muzaf. 
feriyeti idi. 

Ben, Ruıyaya gitmek {lzere yolda 
idim. Bu haber Uzerine. derhal, Rut 
orduıuna inanmaya koyuldum. ÇUnkil 
vuiyeqn iç yUzünU bu harpten evvel, 
harbin ıayesi, Ruıyanın milttefikleri
nin demokrasileri ve kendi milli siya· 
setleri hakkında, askerlerden mürek
kep murahhasların, muvakkat hüku
metten, bitmez tükenmez istizahlar 
yaptıklarını bilmiyordum. Cephelerde· 
ki Jcıtaat arasında kar111klıi;m vittik-

çe artmakta olduğunu, on fırkanın ta
arruza ittirak etmekten imtina ettiği
ni ve itaataiz aakcrlerin yüzünden za
ferin neticcainden istifade edilemedi
fini de bilmiyordum. Birkaç hafta 
aonre vvkua gelen Tarnopol hadisesi, 
Rus ordusunun dafdmaaının, artık ö
nüne geçilemiyecek bir vlkla olduğu
nu göateriyordu. 

Sosyalizmin aldanmaaı, büyük Fran 
aız inkılabının ikinci aeneai hatırası
na dayanarak, her ihtilllin vatanse
verJiii tahrik ettifine ve kahra· 
manlar yarattıjına inanmaaının neti
ceaiydi. Sotyali.ım, bu kanaatinde, 
her milletin muttaııf oldutu karakte
ri hesaba katmadıfı için aldanmıştı. 

Franıız aoıyaliıt partiıinin yeni 
Ruıyaya karıı göıterdiği itimadı, şu 
anlatacağım misal ile çok güzel gös
terebilirim : Bir gün Pae Burbon 
(Fransız meb'uslar sarayı) nm dört 
sütun salonunda Möayö Renodel 
(l!'ran1ız aoayan.t reialerinden biriydi. 
Şimdi, ycnf tejkff ~ti Fran•kz"'ıfös
yalist partiainin reiıidir.) ile karşılaş
tım. Bana: "Sizi, dedi, Ruıya ıefirli
ğine intihap ettiklerinden memnu
num. Çünkü orada bulunacağınız 
müddet, aizi bir ıoayaliat yapmıya kifi 
gelecektir.,, . 

Sezmenin nekadar nazik bir mesele 
olduğunu göıteren bir misal değil mi? 
Ben, Kari Marksın prenaiplerine ka
pılmıı bir adam olsaydım, Sovyet 
Ruıyayı ıördüktcn ıonra edindiğim 
intiba, hiç ıüpheıiz, ben,j onların te
airin~en ebediyyen kur~maya kafi 
gelirdi. . 

N ulens s i y a s i 
temaslar yapıyor 

Fransade kaldğım yirmi günün bü
yük bir kıamını, hariciye vekaletimiz
le Petrograd aefirimiz arasında teati 
edilen telıraflan tetkik etmekle geçir
dim. Bu tetkikten elde ettiğim netice, 
Rusyada, beni, büyük zorlukların 
beklediğini anlamak oldu. Fakat 
Fran.anın harpte kazandığı preıtije 
dayanarak hüsnü niyetimle, ltarşıtaıa
cağım müşkülatı yeneceğimi ümit edi 
yordum. 

Rusyanın Fransadaki sefiri Kont 
fsvolski ile daimi temaslara giriıtim. 
Çann sukutu, harbiye nazırı bulundu
ğum zamanki temaslarımızda, kendi
sinde gördüğüm nefis itimadım sars· 
mışu. O, Rus ihtilalinin sürüklendiği 
uçurumun önünde duramıyacaiını an
hyacak kadar Rus yığmlarındaki ce
haleti biliyordu. Hatta, mutedil bir 
karakterde olsa bile, bir cumhuriyet 
idaresinin, kendiai gibi eaki bir nazı
rı ve çarın bir aevgiliıini Pariı aefir
liğinde tutmıyacatını da tahmin edi
yordu. Kont tafllah bir hayata ah,. 
mıştı ; ıervet aahibi olmadığı için, 
kendi saadeti ile memleketinin iatik
balini tehdit eden tehlikenin önünde 
endişeli idi. 

Rusyada işletilen sanayi teşebbüsle
rinde sermayeleri olan şi rketlerin mü
meısilteri ile de briçok temaslarda bu
lundum. Malumdur ki, bu serm-yenin 
yekunu çok büyüktü ve Fransa, Rus
yanın birinci derecede alacaklısı idi. 
Doneç ve Rua Polonyası havzaıında 
Fraarzların birçok kömür madenleri 
Franaız mühendislerinin ve uatabaıı
larının idaresinde birçok da demir aa
nayii te.iaatı vardı. Bu tetebbüalerin 
piyasaya çıkardıkları eaham, küçük, 
büyük tasarruflarımızın porföylerine 
&irmitti. 

Har kof ta ki, Moıkovadaki ipek, ıt• 
riyat, gıda maddeleri fabirkaları da 
Franaıılanb elinde idi. Gene cürctli 
Fran11.z sanayicilerinin Polonyada aıc
sia ettikleri iplik: ve mensucat imalat
haneleri vardı, ki Rualann kullandık
ları mensucatın büyük bir kısmını 
temin ediyordu. 

[Arbıı varl 
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'' Cinayet Verinde TAN 
'' 

Objektifi 

Cesedin bulunduğu Ayazağadaki çukur - Jandarma kumanda
nı - Müddeiumumi, polis memurları ve gazeteciler cesedin ba
~mda - Hüseyin Hüsnünün nereden vurulduğu tetkik ediliyor -

italya tuzağa 
Düşmekten 
Korkuyor 

''Le T empı" ın Roma muhabiri 
6ildiriyor: 

Habeş meselesinin barışsal bir tarz
da halli için İngiltere Hükumeti ta
rafından yapılan fedakarlıklara Ro
ma memnuniyetle muttali olmuştu. 
Bu tekliflerin metni hakkında ihtiyat· 
kar davranmakla beraber efkarı umu
miye biraz emniyet gösterrneğe baş
lamıştı. Fakat son 24 saat zarfında 
Londrada görülen faaliyet ve sonra 
ilk Fransız • İngiliz tekliflerinde ya· 
pılan tadilat, cesaret veren ilk ümit
leri ortadan kaldırmıştır 

Bu tekliflerin asıl metninde, fikir
lerde esaslı tebeddülat icrasını ilti
zam eden bazı değişiklikler yapılmış 
olmasından korkulmaktadır. Birçok 
mahafilde, tesir dünden daha az mü
saittir. Bununla beraber geceleyin 
Romaya tebliğ edilen metin henüz 
maliim değildir. Gazeteler başmakale 
neşretmiyorlar ve fikir dermeyan et
miyorlar. 

Giorna1e d'İtalyanın Londra muha
biri bugünkü tebliğin manevralarına 
iştirak etmekten çekin'm~nin muvafık 
olacağını yazıyor ve bugun yalnız ba
zı teklifler karşısında değil. İngiltere 
ve Fransa tarafında yapılan siyasi 
dalavereler karşısında da bulunuldu
ğunu bildiriyor. 

Tribune gazetesi Sir Samuel H?· 
are'ın fU sözlerini zikredivor: ''İngıl-

tere hükumetinin siyasasında bir de
ğişiklik yoktur." O halde bize verile
cek teklifler de yine birtakım hususi 
maksatlarla doludur ve vaziyet evvel
kinin aynidir. 

Bir tuzağa düşmekten korkuluyor, 
Fransız • İngiliz tekliflerini İtalya 
için güzel bir fırsat gibi gösteren ec
nebi matbuatın takındığı tavırdan 
maksat, bu teklifleri reddettiği tak
dirde acaba İtalyayı müşkül bir vazi
yete sokmak mıdır?. Filhakika İtalya 
evvelden bir taahhüde girişmekten 
çekiniyor ve ayni zamanda herhangi 
bir tesir altında kalmaktan da korku
vor. 

Alrikada haydutlar 
Bir gazeteciyi 
öldürdüler 

"Pari•.Soir" dan: 

Amerika haydutları yeni bir cina
yet işlediler ve Mincopolis'te tanın
mıs bir gazeteci olan Valter Ligget'i 
öldürdüler. Çok namuslu bir adam o
lan Valter Ligget haydutların hasmı 
canı idi. Birçok gazetelerin sahibi o
lan bu adam haydutlara karşı bir sa
vaş açmıştı. Hatta bu sebeple yazdığı 
birçok makalelerde Ohio Valisi 01-
son'un hattı hareketini takbih etmiş
ti. Muharrir, valiyi çete reisi olmak
la itham etmemiş, fakat vali sayesin
de eskiden içki kaçakçılığı yapan bir 
çetenin Mincopolis şehrinde serbest
çe gelişmekte olduğunu yazmıştır. Bu 
ç~t~ fahişe kadınların ve oyun yerle
rının kontrolunu elde etmek istiyor-

Veznedarın şapkası ve kafasından akan kanlar - CeSiet funda
lıklar içinde gizli idi - Cesedin başında tetkikat yapılıyor -
Ceset tabuta konuyor - Cesedin ilk şekli - Jandarmalar cesedi 

. 
du. Hareketleri Valter Ligget'in hid
detini celbetmiştir. Bir gün şehrin en 
mühim barlarından birinin direktörü 
olan Myer Schuldberg gazeteciyi zi
yaret ederek haydutlar aleyhindeki 
neşriyata nihayet vermesini ve aksi 
takdirde öldürüleceğini söylemiştir. 

Valter Ligget ertesi günü yazdığı 
bir makalede yine haydutların ve va
linin aleyhinde bulunmuştur. 

. Birkaç gün evvel, muharrir, yanın
da karısı ve kızı bulunduğu halde evi
nin önünde otomobilden inerken, 
ikinci bir otomobil kapısının önünde 
durmuş ve kapının önünde görünen 
iki kişi silahlarını gazetecinin üzerine 
boşaltmışlardır. Ligget, kaldırım üze
rine yığılmıştır. Ligget'e 11 kurşun 
isabet etmiştir. Zavallı adam yarım 
saat sonra kaldırıldığı hastanede öl
müş ür. 

Avrupa • Amerika 
Hava postaları 

Petit Pariıien'den: 

Avrupa ile Amerika arasında mun
tazam hava seferleri yapmak için İn
giliz, İrlanda, Kanada ve Amerika 
mümessilleri prensip itibariyle Va
şingtonda anlaştılar. İlk tecrübe u
çuşlarına önümüzdeki baharda başla· 
naca!;tır. Tayyarelerin şimal yolunu 
yani Ternöv ve İrlanda tarikini gü
decekleri anlaşılmaktadır. Kış yolu 
için de Londra, ispanya, Asor ve 
Bermüd adaları tercih edilmektedir. 
Bu hatta Amerikan tayyareleri işleti
lecektir. Bir İngiliz heyeti Baltmor· 

• 
da en modern Amerikan tayyareleri
nin yapıldığı bir fabrikayı ziyaret 
etmiştir. 

Amerikan hükumeti hava postaları 

için ayrıca tahsisat vermek tasavvu
rundadır ve bu hususta bir kanun la
yihası hazırlanmaktadır. Hususi şir
ketler hava seferlerini muntazam bir 
hale koyacaklardır. İngiliz ve Ameri
kan şirketlerinin bu seferler için şim
diden anlaşma yolları araıtırdıklan 
anlaşılmaktadır. 

Sovyet birliğinde 
Havacıhk 
~ahşmaları 

Journal de Mo•cou'dan: 

Moskova fabrikalarından biri stra
tosfere çıkmak için yeni bir balon 
yapmaktadır. Projesi mühendis Le
bedov tarafından yapılmış olan bu ba
lon yükseldikten sonra aşağı inerken 
etrafındaki tertibat açılarak paraşüt 
şekline girmektedir. 

3000 metro mikabındaki bu balon 
8000 metroya kadar yükselebilecektir. 
Esasen daha evvel bu türlü paraşüt· 
lerden hava rasadatmda istifade edil
miştir. Sovyet hava rasad enstitüsü 
paraşütlü bir füseye bağlı rasat alet
lerini havada 3 kilometroya kadar at
makta ve bu aletler açılan paraşütle 
tekrar yere inmektedir, bu suretle 6 
kilometroya kadar fuse atılabileceği 
ümit edilmektedir. 

-:~ 

muhafaza ediyorlar - Katil Abdullah jandarmalarla beraber 
Katil Abdullah cinayet yerine getiriliyor - Katil Abdullah 

cesedi gösterdikten sonra dönerken 

evi$~ t:Af 1 . 
1 

et)fa\eaer 
Be~enmek Başka Sevmek Başka 

Mühürdardan Kadife yazıyor: 

'' Çocukluğumdan beri tanıdı. 
iım bir genç vardır. Bu gençle u. 
:zun •eneler beraber bulunduk, aile. 
ce gedik, toduk. Fakat arartuda 
arkadaflıktan bafka bir fey yoktu. 
Geçenlerde babama müracaat ede. 
rek beni i•temi•. Babam da ben. 
den onun hakk;nda likrimi •ordu. 
/yi ve terbiyeli, malumatlı, çok dü 
rüst bir genç olduğu cevabını ver. 
dim. Bir kaç gün sonra annem be. 
nim bu gençle nişnnlanacağımı 
haber verince faflrdım kaldım. 
Bunu hiç beklemiyordum. Benim bu 
hayretim ü:zerine annem gencin 
her halini beğendiğim için münasip 
gördüklerini söyledi. Kendi kendi. 
me çok düıündüm, doğrusu hiç bir 
haline kabahat bulamıyorum. Fa. 
kat öyle olduğu halde onunla evlen 
mek te aklımdan geçmiyor ve sa. 
nıyorum ki ne ben, ne o bahtiyar 
olamayı:z. Bu kanaat· neden ileri ge 
liyor?. Bunu i:zah edemiyorum. Siz 
ne dersini:s? .. 

Siz onu takdir etmişsiniz. O başka, 
sevmek başka şeydir. Bununla beraber 
belki çok küçüktenberi beraber bulun
manız sizin için bir kardeş yakınlığı 
vücuda getirmiş. Sizin için diyoruz. 

Onun için böyle bir yakınlığın mevcut 
olmadığı sizi istemesinden anlaşılıyor• 
Sizin takdirinizi kazandığı halde sev • 
ginizi kazanmaması bir kabahat de • 
ğildir. Bunun sebebini sizin mizacını• 
da aramak daha doğru. Belki bir bat• 
kasının size kendini sevdirmesini da • 
ha çok bilmesi de amil oluyor. 

Takdir ile sevgi o kadar ayrıdır Jd, 
birçok insanların ahlakından, mizacı?· 
dan, hatta vücut teşekkülünden çirk~ 
liğinden şikayet ettiklerini sevdiJıde 
bile görülür. 

• 
Yılbaşı geliyor 

Ortaköy H. Belge' den: 

" Aile•ile tanııtığım v• Öf. J:~ 
aydanberi kendisine karı• J•rı" h•• 
m.~clubiyet d.u'}duğum b!r ~I""' 
nu:z Gfkunı ılan etmemıf . ,,.,.-.. 
halde yıl baıında bir h.d•>'; ,,.,, 
bilir miyim? Verir•em aY'P 0 ur 

I . ?" ve ena tesır yapar mı itİ 
.. kend 

Ailesini tanıdığınıza, benu.ı . ııe· 
· 1 ~ d' - . · .. e oöre ne aşkınızı ı an etme ıgı?ı.... • ~ 

diye vermeniz doğru değıl~r. ınab • 
evlerine çiçek göndermenısde 
zur yoktur. 
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Veznedarı Nasıl Öldürdüler 

Katillerin Maksadı Galata , 

Postahanesini Soymakmış ! 
Hüseyin Hüsnünün uyutularak Ayazağaya gönderildiği zan

nediliyor -Trabzonlu Yusuf ortada yok -Bir taksi otomobi

li kayip - Motosikletle mi götür diller ? Katil ağlıyor 

Geçen Salı günü akşamı ansızın ı soru1muş ve katil hiçbir şeyi sakla. 
ortadan kaybolan Galata postanesi mamıştır. Edinilen kanaate gö
Veznedarı Hüseyin Hüsnünün Abdul- ı :·e, gerek katilin, gerekse arkıdaşları-
1ah ile arkadaşları tarafından öldü. nm c• gece sarhoş olduklarr anlaşıl
rüldüğü tamamen anlaşılmıştır. Hü- mış gibidir. Maamafih Hüseyin Hüs
ıeyin Hüsnüyü iftara davet eden Ab- nü i:n oraya kadar getirilmiş o1 ... •ası
dullah, yakalandığı gündenberi bu iş- na bakılırsa, veznedarın da sarh'>ş bir 
le kat'iyyen alakası olmadığını ısrar- vaziyette sürüklendiği, yahut kendi
la söylemiş, fakat evvelki gün tekrar sine ikram edilen sigaralara uyuştu
Sorguya çekilince cinayeti bütün te- rucu maddeler katıldığı tahmin edil
ferrüatiyle anlatmış, itiraf etmiştir. mektedir. 

Nasıl öldUrüldü? Cesedin tıbbi muayenesinin yapıl
ması için morgtan otomobil istenmiş 
ve ceset öğleden sonra tıbbı adliye 
naklolunmuştur. Adli tıp, Hliseyin 
Hüsnünün nasıl öldürüldüğünü tes
bit edeceği gibi öldürme anında vez
nedarın ne vaziyette olduğunu da ay
dınlatabilecektir. 

Diğer suçlular kim ? 

Abdullah, Sah günü akşamı vezne
darı evine çağırmış ve bir müddet o
turulduktan sonra Ayazağa tarafla
rında bir gezme yapılmasını ileri sür
nıüştür. Tahminlere göre birotomobile 
binilmiş ve Ayazağa çiftliği civarın
da inilmiştir. Buraya kadar herşeyi a
çık söyliyen katil, bundan sonrasınt 
anlatmamrş, fakat kısaca veznedarın Veznedarın öldürüldüğü gece, if
öldürüldüğünü, cesedin o taraflarda tarda bulunanlardan Yunus ve aşçı 
bir derede saklı olduğunu söylemiş- Mehmedin de bu cinayetle alakadar 
tir. Abdullahm bu açık itirafı cinaye- olduğu anlaşılmıştır. 
ti tamamen meydana çıkarmış, polis Abdullahın verdiği ifadelere göre, 
cesedin bulunması için bir araştırma veznedar Ayazağa köşkü ve civarına 
Ya.pılmasını kararlaştırmıştır. Pazar - sık sık gelmiş ~e kendisiyle buluş
günü, sabahleyin erkenden Abdu!la- muştur. Katil, bu noktalan gizli tut
hm yanma polis memurları verilrrıi~, mak istemesine rağmen, veznedarın 
diğer taraftan Sarıyer jandarmı:ı. bö- da çekinmeden buralara kadar gelişi 
1ük kumandanlığına da taharri için e- bazı tahminlere yol açmıştır. Zabıta, 
Dıir gönderilmiştir. bilhassa biraz karanlrk gördüğü bu 

Ceset Abdıillahla v~ziyetin aydml;ıtrlması etrafıntl:ı 
ugraşmaktadır. . 

beraber aranıyor Yalnız, şimdiye kadar hangi mak

O gün saat· on beşten sonra me
lhurlar, bÜtün Ayazağa mıntaka3ında 
ııkı bir araştırma yapmışlardır. Katil 
Abdullah, memurlaı çok defa yanlış 
istikametlerde dolaştırmış cesedinsak 
!andığı yeri bir türlü gösterememiş
tir. Hava yavaş yavaş kararmaya b.:ış
ladığı için araştırmaya muvakkat~n 
..ıon verilmiş ve arama düne bırakıl
mıştır. 

Tekrar polis nezarethanesine alı
nan Abdullah, gece yansı cesedi sak
. iadrklan yeri hatırladığını, hatta vez. 
l'ledarın cebinden aldıkları post:ı.ne 
k::ısasmm anahtarlarını da Haydarpa
Şada gar içindeki bir de111ir yığrnı:un 
üstüne attığını aöylemi~tir. 

satla olursa olsun Ayazağa lrovüne 
gelen veznedarın bu sefer bir pu.suya 
düşürüldüğü ve o gece kendisini öl
dürüp kasa anahtarlarını almak için 
oraya getirildiği muhakkak gibidir. 

Cinayeti işliyenlerin lokantacı 
Mehmet ile Yunus ve Abdullah ol
dukları anlaşılmış bulunmakla bera
ber zabıta, Trabzonlu Yusuf isiminde 
birisinden de şüphelenmiştir. Haber 
verildiğin~ göre, Abdullah, Yusut ve 
Yunus, cinayet işlendikten sonra er
tesi sabah ilk vapurla Haydarpaşaya 
geçmişlerdir. Orada üç kafadar kasa 
anahtarlarının Abdul1ahta kalması

nı kararlaştfrmış, fa~at Ab.~ul.lah a
nahtarlarr almryac:agxnr soylıyerek 
tren yolu kcnanna atmıştır. 

Kasa anahtarları Yunus ve aşçr Mehmet nezaret al
tmda ise de Trabzonlu Yusufun An
karaya kaçtığı haber verilmektedir. Bu sözlerin doğru olup olmadığını 

tahkik etmek için ikinci şube memur
ları dün sabah erkenden Abdullahla 
birlikte Haydarpaşaya geçmiş~er ve 
.hakikaten kasa anahtarlarını Ahdul
l<ın · n gösterdiği bir demir yrğmı üze
rinde bulmuşlardır. Bundan sonra 
polis memurları katille birlikte saat 
on buçuğa doğru İstanbula dönmüş
ler, doğruca Ayazağaya gitmişlerdir. 
Müddeiumumi muavini Cevdetin da
ha evvelden mmtaka içinde esaslı bir 
araştırma yapılması hakkında verdiği 
emir üzerine harekete geçen jandar
hla, bütün köylülerin yardımiyle ara
nıaya başlamış, polisler daha had!.se 
Yerine gelmeden veznedarın cesedini 
bulmuşlardır. Ceset, 112 rakımlı te
penin eteğindeki Karaağaç deresinin 
içinde görülmüştür. Ölen veznedarı 
gören ve meydana çıkaran Maslak ka 
rakolu komutan'ı Hamit onbaşı bir 
hluharririmize şunları söylemiştir: 

"- Bir gün evvelden aramaya baş
ladık. Fakat birşey bulamadık. Mrn
taka büyük olduğu için elimizdt' ki a
damlar kafi gelmedi. Köylülerde"l de 
Yardımcı aldık. Şöyle böyle 25 - 30 
kişilik bir avcı hattı halinde açrldık. 
"Yürümeye başladık. Henüz dereye in
ltıemiştik ki, fundalarla maskelenmiş 
alan cesedi gördüm. 

Veznedar, yüzü koyun, başı bir çu
kura gömülü olduğu halde bırakd
tıuştı. Sağ kulağının arkasında bir 
Yara vardı. Cesedin vaziyetine göre, 
hrrpalan.madığı ve başka hiçbir yerin
de yara, bere yahut bir eziklik ol:na
d1ğı anla~ıhyordu.,. 

Abdullah cesedi 
görünce ağladı! 

Tabancayı yok etmişler 
Emniyet direktörlüğünde sorguya 

çekilen aşçr Mehmedin metresi Mü
kafat ta, vak'a gecesi Yunusla Abdul
lahm geç vakit eve döndüklerini ve 
Abdullahm cebinden çıkardığı bir 
tabancayı apdestaneye attığını söyle
miştir. Mü~fatm verdiği ifade üze
rinde de araştırmalara başlanmıştır. 
Dün geç vakte kadar tabanca bu!una 
mamıştır. 

Dereye kadar nasıl indiler? 
Öldürülen veznedarın akrabaların_ 

dan Arifin söylediğine göre, Hüse
yin Hüsnü, Abdullah tarafından vak'. 
anrn üç gün evvelinden itibaren da
vet edilmiştir. Hüseyin Hüsnü, Ab
dullahın bu davetlerini daima neza
ketle karşılamış, Pazar, Pazartesi ak
şamları gidemediği için Salı akşamı 
yapılan çağrıya gitmeğe mecbur ol
muştur. Veznedarın kardeşi, iftara 
kendisinin de çağrıldığını, fakat git
mediğini söylemiştir. 

Bir motosiklet izi! 
Cinayeti işliyenlerle Hüseyin Hüs. 

nünün bir otomobile bindikleri ve A-
yazağaya otomobille gittikleri söy-
lenmekle beraber dereye inen tepe 
sathı mailinde bir motosiklet izi gö
rülmüştür. Büyükdere otobüsleri şef 
kontrolü Bürhanettin, dere civarında 
görülen bu izlerin bir otomobil ızı 
olmadığını, bilakis tam hatlariyle mo 
tosiklet izi olduğunu iddia etmiştir. 
Katillerin bu motosikleti nereden te
darik ettikleri henüz anlaşılmıs de
ğ~ ldir. Dün, seyrüseferde yapılan tet
k~klere göre, şehir taksisinae kay alı 
hır otomobilin ortadan kaybolduğu 
gör~lmüştür. Bu meçhul otomobilin 
katılleri götüren otomobil olmasın

ntdarın içki ile mi, yoksa uyuşturncu 
bir madde vermek suretile mi sarhoş 
eôildiğini meydana vuracaktır. Bu a
rada HüseyinHüsnüye Ayazağaya gel 
r:ıeden evvel bir sade kahve veril
a: ği, veznedarın bunu içmemesi üze
rine tekrar şekerli bir kahve yawldı
ğı ve Hüseyin Hüsnüye içirildiği ha
ber verilmektedir. İkram edilen bu 
kahvelerde de cyutucu bir. ilacın 
buiunabileceği uzak görülmemekte
dir. 

Müddeiumumi mua
vini n e d i y o r ? 

Müddeiumumi muavini Cevdet, ci
r.ayet hakkında şunları söylemişti:: 

''- Araştırmalar sonunda v.e.:ne
darrn cesedi bulundu. Cürüm delille
ri üzerindeki tahkikat devam etrııek
tedir. Cinayetin diğer failleri ile ya
taklık yapanlar meydana çıkarıl.ıcak
tır. 

Ceset, görülen lüzum üz~rine mor
ga gönderilmiştir. Verilecek rapor, 
cinayetin işlenmesi anmdaki vaziyeti 
aydınlatacaktır. 

Planları ne idi ? 
Heyeti umumiyesi itibarile cinaye

tin bir planla yapıldığı anlaşılmakta
dır. Abdullah, anahtarı, Hüseyin Hüs 
nünün elinde bulunan telgrafhane ka
sasını soymak için bir plan hazırlamış 
ve planın birinci s.afhasmı veznedarı öl 
dürmek ve kasanın anahtarlarını almak 
suretile bitirmiştir. Abdullah, kendi -
sıni postahanece tanıdrkları için elinde 
anahtar olduktan sonra sabaıhleyin er
kenden içeri girebileceğini düşünmüş, 
karşısına rastgelecek memur ve hade
melere Hüseyin Hüsnünün basta bu -
lunduğunu ve kasadan bazı evrak ala
rak çıkmanın kabil olabileceğini tasar 
lamıştır. Fakat veznedarın kardeşi Dr. 
Zekinin o gece ağabeysini araması, ve 
katilleri beraberine alarak evlerine ka 
dar götürüp polise haber vermesi, pla 
nı altüst etmiştir. Abdullah, yakalanın 
caya kadar soğuk kanlılığını muhafa
za etmiş,cinayeti kat'iyen üzerine alma 
mı~tır. Katilin o sabah anahtarları Hay 
darpaşada Demiryoluna atmasının .. e -
bebi, veznedarın kaybolduğunu zabıta 
nın duymuş olmasıdır. Abdullah, o ge
ce veznedarın lardeşinin polise müra
caatını görünce ertesi sabah üzerinde
ki anahtarların kendisinin hayat ve is
tikbali için bir tehlike olacağım hisset 
mştr. 

Postahanedeki ka
sa ne vaziyettedir ? 

Postanedeki vaziyetin nasıl olduğu 
nu, kasanın böyle bir hırsızlığa müsait 
bir yerde bulunup bulunmadığını da 
tetkik ettik. Salahiyet sahibi bir me -
mur bize şunları söyledi: 

"- Galata postanesi, gerek hadise 
gecesi, gerek ondan sonra hiç bir sir
kat teşebbüsüne maruz kalmamıştır. 
Bu hususta polisin de, idarenin de yap 
tığı incelemeler bu sonucu vermiştir. 
Galata postahanesinin kasasında, hele 
geceleri, külliyetli mikdarda para bu
lundurulmaz. Bu postahane, en çok 
havale tediyatı yapan bir şubedir. Baş 
direktörlük tarafından gönderilen para 
akşama kadar yapılan tediyelere an
cak kifayet eder.,, 

Posta idaresi, bulunan kasa analı • 
tarlarını polisten istemiştir. Fakat bu 
anahtarlar cürüm delillerinden olduğu 
için adliyeye verilecektir. Esasen, pos
tahane kasasının kilitleri değiştirildiği 
için anahtarlarm mutlaka iadesine lü· 
zum da yoktur. 

Sof örler ne diyor? 
Dün Pangaltıda bulunan şoförler, o 

gece Ayazağa köyüne veya civarına 
müşteri götürmediklerini söylemişler -
dir. Seyrüsefer idaresi, meçhul otomo
bili araştırmaktadır. İz tetkiklerinden 
anlaşıldığı gibi caddeden dereye uza
nan izin motosiklet izi oluşu cinayet 
yerine hangi vasıta ile gidildiği şüp
heli göstermektedir. 

Sonuç 

• Cesedin katile gösterilmesi çok fe
f!ı olmuştur. Abdul1ah, evvela cesedin 
bulunduğu istikamette ilerlemek is
tenıemiş, fakat memurların ısrariyle 
:Yaklaşmaya mecbur kalmıştır. Ab .lul
l~h Veznedarın öldürüldüğü yere ge
lırken titremeğe başlamış ve nihayet 
Cesedi görünce gözlerinden yaşlar 
gelmiştir. Hüseyin Hüsnü, üzerinde 
Y.eni yaptırdığı gri renkte bir palto, 
~acivert bir kostüm, ,sarı iskarpinlerle 

dan şüphe edilmektedir. 
Abdullah, o gece kendisinin de, Polis, tahkikatını genişletmektedir. 

arka~a~l~rının da sarhoş olduğunu, Hadisenin failleri meydana çılsarılmış
kendısının Beşiktaş ta içtiğini, sonra- tır. Canilere yataklık ettikleri için 
da nPangaltıdan hepsi beraber kalka- iki kadının da nezaret altına alındığı 
rak Ayazağaya gittiklerini söylemiş haber verilmektedir. Bunların cinayet 
tl.r. Abdullah, lisede tahsilde iken as- le olan alaaklarx tesbit edilmiştir. Mlid· 
kerl kamplarda bulunduğunu ve bu deiumumilik, iki gün içinde tetkikatını 
muhiti iyi bildiVini PS "P · - · = • bitirecek, morgcn raporu üzerinde de 
Söylendiğine göre, cinayeytin işlen- ' incelemeler yapıldıktan sonra, evrakı 

ulurunuş, derhal bir zabıt tutularak 
\>aziyeti tesbit edilmiştir. Cesedi mu
a~ene eden doktor, Hüseyin Hüsnü
ll.un kulağının arkasından aldxğı kur
§u.n yarasile hemen öldüğünü söyle
tnış, icap eden raporu vermiştir. 

Mühim itiraflar 
Cesedin vaziyetini tetkik eden he

Y~t, doğruca Maslak karakolu:r.a geJ
~ış ve isticvaba başlamıştH. P.urada 
~til Abdulah tekrar " sorguya çekil

tılış, mühim itiraflarda bulunmuştur. 
Bilhassa, Ayazağada yapılan isti c

°"'ota buraya ne maksatla gelindiği 

mesinden sonra sarno~ x...ı ... .. ,_. __ ağır cezaya verecektir. 
ağadaki Alman gazinosuna uğramı~
lar, hatta camlan kırmışlardır. Ayaz. 
ağa köşkünün bekçisi de o gece köşk
te olmadığını, yalnız kapının önü!l
den geçen bazı sarhoşların karısını 
fa zla korkuttuklarını söylemektedir. 
ALdullahın hala söylemediği nokta, 
kendilerinin sarhoş olduğu halde 
veznedarın ne vaziyette olduğudur. 
t'M.aarnafih, umumi surette cinayetın 
esrar perdesi kaldırıldığı için morgun 
vereceei raJ)or. hadise sırasında vez-

Gaip Aranıyor 
"TAn,, hadiseyi ilk 
defa nası I öğrendi 

Veznedar Hüseyin Hüsnünün or
tadan kaybolduğunu ilk defa olarak 
TAN yazdı. Veznedarın o akşam 
Abdullahm evine iftara davetli 'oldu-

Y ARiN iN, 
BÜYf1KLERI 
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Meşhur Harunürreşit Bir 
Tec rübe Ya p.tı 

~eşhur Har~ürreşit bir .. sab~~ ya- j da veziri Cafer~ olduğu halde, saray -
tagmdan kalktıgı zaman, vucudu ateş dan çzktı, evvela esnaftan Hasanm dük 
gibi yanıyordu. Sadık vezirine dedi ki: kanına uğradı. Tahta kepenkler indi

- Hemen çağırın, hekimbaşı gel • rilmişti, içeride kimseler yok gibiydi. 
ısin 1 Acaba kaçtı mı? Kulak verdiler. Ha -
Hekimbaşı eteklerini sağa sola sallı. yır! içeriden bir injlti geliyordu. Ka -

yarak koşa koşa geldi. Harunürreşidi pıyr ittiler. Hasarım para çekmecesi • 
muayene etti. nin üzerine kapanarak, iki gözleri iki 

- Nem var, söyle, korkulu mu? çeşme ağladığını gördüler. Hasan yal-
- Ne söyliyeyim? Hepimiz biliriz vardı: 

ki, cümlemizin ömrümüz Allahın elin- - Affet, merhamet et bir saat da-
dedir. ha bağışla 1 ' 

. - Yani şu yakınlarda göçecek mi· Harunürreşit sordu: 
ytm? .. .. . - Ga1iba mühim bir' işini bitirmek 

- Hayır, gorunmez hır kaza gel - üzereydin. Söyle bakalrm bugün ne 
mezse, daha yirmi sene yaşıyabilirsi- yaptın? ' 
mz. - Hiçbir şey yapamadım. Yalnız ağ 

• ladım. Olecek olduktan sonra, artık 
Harunürreşit bu teminatı alınca, ne iş yapayım? 

ferahladı. Fakat gözleri de daldı. Son Hasan tekrar Harunürreşidin ayağı 
ra birden vezirine dönerek sordu: na kapandı, affini istedi. 

- Ya Caferi Senin daha yaşryacak - Pekala, pekfila, haydi başım doğ 
virmi dört saatlin kalsaydı, ne yapar- rult ! Hayatını sana bağışladım. 
dm?. e 

Vezir şu cevabı verdi! 
~Bir odaya kapanır, uzun bir methi 

yenizi yazardım. 
- Sen bana sadece dalkavukluk 

ediyorsun. Ben de sana inanmıyorum. 
Ben asrı başkalannın fikirlerini öğren 
mek isterim. Bugün Bağdatta pazar 
kuruluyor. Yatağanlı neferlerden lüzu 
mu kadarrnı al, pazara git. Ya rizası 
ile, ya cebir ile ilk rast geldiğin üç ki
şiyi bana buraya getir. 

Vezir yerlere kadar selam verdi. Az 
sonra korkudan tirtir titriyen üç za -
valh adanıla ir.erive vl,.fli Vezir Cafer 
yine yerlere kadar eğildi: 

- Emirlerinizi ifa ettim, dedi, işte 
esnaftan P:ı~an, işte kavalcı Muhtar, 
işte çifçi Mübarek .• Pazar yerinde dur 
muşlar, hayat pahalılığından şikayet· 
ediyorlardı. 

Harunürreşit kafasını salladı: 

- Yaaa ! Dedi, yani isyankar herif
ler .. Bari kafalarını kessinler de, ses -
lerl çıkmasın. · 

C ell a t ba~ı hemen yürü(lü, Ucc Z'll -

vallı dizüstü yere kapandılar. Af dile
diler. Harunürreşit affetmedi. 

- Size, dedi, ancak yirmi dört saat 
mühlet verebilirim. Haydi şimdi işi -
nize gidin. Vaktiniz gelince, adamla -
nm sizi alıp getireceklerdir. 

Uç zavallı haklarında verilen kara
rın temyiz götürür tarafı olmadığını an 
layınca, saraydan çıktılar. 

• Harunürreşit akşama doğru arkasın 

Ayı çiltçi dayının yokluğundan is. 
tifade ederek kovadaki siitii boıalt

tı. çiftçi kadın nerede? 

Harunürreşit adamcağızın minnet 
ve §'iikranlannı dinlemeden dükkan -
dan çrktı. Kavalcı Muhtarın evine uğ
radı. Daha kapıya gelmeden uzaklar -
dan bir saz sesi geliyordu. Muhtar eşi
ni, dostunu, ahbaplarını çağırmış, dün 
yaya gözlerini kapamadan evvel, l!Vin 
de mükemmel bir ziyafet çekmi§ti. Her 
kes tam keyif halinde idi ki, Harunür
reşit içeriye girdi: 

- Haydi bakalım, vaktin geldi, de
di. 

- Ne yazık şu meclisi bırakacak 
mıyız? 

- Verdiğim yirmi dört saat mlih -
let içinde bütün yaptrklann bundan 
mı ibaret? 

- Başka ne yapabilirdim? Bari kel
leyi verinceye kadar, son saatlerimi 
hoş geçireyim, dedim. 

Vezir Cafer söze karıştı: 
- Bu adam hayrrazın biri! Dedi, o

nun da hayatını bağışlıyalım, görece
ğimizi gördük. 
Harunürreşit razı oldu. 

• Hartıntirreşit ite Veziri CaferBağ-
dat civarında bir tarlaya vardılar. Çü
cinin klübesine kadar ~itmeve lüzum 
kalmad~. Adamcağız tarlasında kara 
sapam sırtlamış, öküzü olmadzğı için 
tarlasını sürüyordu. Harunürreşit: 

- Haydi bakalım, hazırlan, vaktin 
geldi, dedi. 
Adamcağız bir elile alnının terleri , 

ni sildikten sonra cevap verdi: 
- Bütün gün tarlada çdıştığına ye 

min eder misin? 
- Bu sabah ekini ektim. Akşama 

kadar durmadım, ekini kapadım. 
- Madem ki, son günün olduğunu 

biliyordun. Neye çalıştın? 
- Doğru söylediniz ya, demek ki, 

kaybedecek bir dakika vaktim yok -
muş. Ben öldükten sonra, şu karşıda 
gördüğünüz karım ve çocuklarım ek -
mek istemezler mi? 

Harunürreşit: 

- Haklısın yavrum, dedi, insanın 
hayatı nekadar uzun veya kısa olursa 
olsun, en doğru yol gönül ferahlığı ile 
çalışmak, bir günün isini yarına bırak 
mamaktır. Bana verdiğin dersten ötü
rü hem hayatını bağışladım, hem de 
vezirim şimdi sana yüz altın akçe ve -
recektir. Bu akçe ile bir öküz al, top
rağını genişlet.. 

• En son dakikada bile çalışmak mü • 
kafatsız kalmaz. 

ğunu, saat onda "eve dönerim., dedi- ı de öldfuülen Dufrennes meselesi, ve 
ği halde gelmediğini, bütün tafsilati- nihayet cesedi bir demiryolu üezrinde 
le ve resimleriyle beraber hikaye etti. bulunan Prince meselesi aklrma geldi. 

Tan bunu bir tesadüf olarak öğren- Hüse}'.in Hüsnünün bir cinayete kur -
miş ve hadiseyi okuyucularına haber ban~ gıtmesi ihtimalleri kafamı kurcala 
vermiştir. Bakınız nasıl? ~~ga başladı. Suallerimi derinleştirdim 

Sözü ilk akş:ım tahkikatı yapan ar- Nı?ayet meselenin müthiş bir facia ha 
kadaşnnıza bırakalım. , lını alabilmesi ihtimalini gözönünde 

Gece saat on raddelerinde matbaa- bulundurarak elde ettiğim bütün haber 
ya iki zat geldi. Kmdilerini yanıma leri yazmağa başladım. Fakat bir yan
ald~m. dan da içime "acaba doğru mu?,, gi • 

- Gazeteye bir ilan vermek istiyo- bilerden bir şüphe düşmüştü. Derken 
n,ız, dediler. bir arkadaşımız matbaaya uğradı. Ken 

.;ı.__ Ne ilanı? diye sordum. İrtihal <Lsinin fotoğrafçiyle beraber Küçük 
ılanı mı? Langaya gitmesini rica ettim. Nihayet 

Çünkü bu saatte ancak irtihal ilan- öğrendik ki h adise doğrudur. Hüseyin 
!ırı gelirdi. Hüsnü ortadan kayb"olmuştur. Bütün 

- Hayır, dediler. "Kayıp aranı- şüpheler Abdullahrn üzerinde toplan-
yor,. diye bir il.in ı makta, ve ailesi zavallı Hüseyin Hüs-

Merak etmistim. Acaba bir çocuk nüden bir haber beklemektedir. 
fi1an mı kayb~lmuştu? Derhal sor
dum; aldığım cevap beni hayretl~re 
süt üklemişti. 

Galata 'Postahane6inin veznedan o
lan 46 yaşlarında bir adam kayıptı 1 

Bu adam nereye giderdi?. !ki ziya
retçinin söylediklerine göre kayıp vez
nedar, gayet namuslu, dürüst, munta
zam bir adamdı. Omründe rakı değil 
sigara bile içtiğini görmemişlerdi 

O halde? 
Daha ziyade alakadar olmağa başla

dnn. Geçen sene Pariste yazrhanesin· 

Veznedarın cenazesi 
Galata postahanesi veznesini soy -

mak kasdiyle mürettep bir cinayete 
kurban giden veznedar kardeşim Hüse 
yin Hüsnünün bugünkü salı günü öğ
le vakti cenaze namazı Beyazıd Camii 
~erifinde kılındıktan sonra aile kabris
tanı olan Merkezefendide defnedilece 
ğini saygılı hemşeri ve arkadaşlarıma 
tessürle bildiririm. 

Karde~i Eğinli: Dr. Zeki 
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[Canlı yumak] 

Gizli mürekkep 
Bir arkadaşınıza gizli mürekkeple 

mektup yazmak kadar eğlenceli bir 
§ey yoktur1 Bir bakışta mektup bem -
beyazdır. Eğer sırrı bilinmiyorsa, kim 
se mektubunuzu eline alsa dahi oku· 
'Jramaz. 

Çeşit çeşit gizli mürekkepler var • 
dır. Fakat bunların en basiti bildiği
miz limon suyudur. Kaleminizin ucu • 
nu iyice temizleyiniz. Daha doğrusu 
kaleminize temiz bir uç takınız. Mek
tı.;bunuzu yazınız. Bir bakışta cümle. 
ler görünmez. Fakat mektubu ateşe 
yaklaştırdığınız zaman, limon suyun
da mevcut emlah kuruyup kül olur ~ 
lar ve renk verdikleri için mektup m\i. 
kemmelen okunur. .. 

Bu sözleri kimselr söyledi? 
* Kişi noksanını bilmek gibi irfan 

olamaz. 
* Tekdir ile uslanmayanın hakkı kö

tektir. 
* Yere düşmekle cevher sakrt olmu 

kadril kıymetten 
*'Elbet sefil olursa kadın alçahr be• 

şer. 

* Galip sayılır bu YQlda mağlfıp 

Hendese meselesi 

[Hendesede kuvvetiniz varsa, bu me
seleyi halledersiniz. Buraya acaip bir 
şeki1 koyduk. Bu şekli iki düz hatla üç 
kısma ayıracaksınız . Sonra bu parça
ları öyle birleştireceksiniz ki, munta • 
zam bir E harfi meydana gelecek.) 

• Eğlenceli hesap 
İ~te size yağmurlu günlerde evde 

v'ilm geçirtecek eğlenc:eli hesap oyun. 
!arından biri: 

Evvela bir kağıda 9 d~ baş!ıyarak 
su:ıa ile 1 e kadar yazınız. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Cemederseniz, yekunu 45 edet. 
Sonra 1 den başlıyarak 9 a kadar 

rakamları tekrar sıra ile yazınız. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Yekun yine 45 tir. 
Buraya kadar fevkalade bir ~ey yok. 

Çünkü ayni rakamları cemetmi:ı o!u
yorsunuz. Fakat meselenin meraklı 
tarafı var. Eğer yukarı sıradaki ra
kamlan altındaki, rakamlardan tar&e
derseniz, yekunun yine 45 ettiğini gö
rürsünüz. lşte : 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 45 

8 6 4 1 9 7 5 3 2 = 45 
Görülüyor ki yekunda rakamlar 

dahi 1 den 9 a kıadardır. 

Bugün, Biriktirme Haftasmın1 
dördüncü günüdür. Şimdiye ka 
dar kaç para biriktirdiniz? Da
ha ne kadar biriktireceksiniz? 
Unutmayınız hi, biriktirmek, yal 

nız bu haftaya mahsus değildir, 

I

Bu haftanın fazileti size onu ha. 
tırlatmakta, size o duyğuyu aşıla. 

ı maktadır. Tasarrufu kendinize bir 
huy edininiz, ileri.ele pişmatt ol. 

• mazsınız. L .... ISM...,.ft ___ ____ _ .ı 
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Tasarruf, yalnız para biriktirmek 
demek değildir. Tasarruf biriktirilen 
parayı öldürmeden, faydalı işlı:rde 
kullanmak, onu üretmek demektir. 
Tutumlu olmak, arttırılan parayı bir 
yere gizlemek, belki onun sahibi için 
günün birinde faydalı olabilir. Fakat 
bu paranın tedavülden çekilmesi, ve 
kirli çıkınlarda uykuya dalması, bü
tün sosyetenin zararınadır. Kaldı ki, 
paranın nümalarunası de sahibinin za
rarınadır .. 

Onun için tasarrufu işliyen ve iş
letilen para tutumu manasında anla
mak gerektir. Bu şekildeki tasarru· 
fun üç türlü faydası vardır: Hem paJ 
ra f.aizle artar.hem de sahibine kredi te 
min eder, hem muhtelif tasarrufların 
birleşmesile meydana gelen sermaye 
memlekette iş hayatını kamçılar 

Unutmamalıdır ki, yurdumuzda 
birbiri ardınca açılan fabrikaların, 
milli bankaların giriştikleri bütün 
endüstiyel hamlelerin ilk muharrik 
kuvvetini bu tasarrufta bulmak ka. 
bildir. 

Tasarruf teker teker büyük işlerde 
kullanılamıyan küçük sermayeleri bir
leştirerek büyük sermaye haline kal
bettiği zaman ehemmiyetlidir. Onun 
içindir ki, küçük tasarruflar, bilyük 
endüstri, Finanş, ticaret ordularının 

KRONiK 

Tasarruf Ediyor 
birer emektar ve kuvvetli neferi sa
yılır. 

Türkiyede bu manadaki tasarrufun 
kıymeti ancak cümhuriyetten sonra 
anlaşılmıştır. O zamana kadar şurada 
burada tozlu, topraklı köşelerde pi
nekliyen tasarruflar

4 
bu büyük inkı

lapla beraber büyük rollerini idrak 
etmeğe ve harekete geçmeğe başla
mıştır. 

1934 senesinde tanzim edi!en bir 
istatistiğe göre, Türkiyedeki Mill" 
Bankalara 154,609 kişi tasarruf para 
sı yatırmıştır. Bunların verdik!eri 
para, 61,634,000 liraya yüks•lmekte
dir. Ecnebi bankalardaki tas:ırı•Jf rnev 
duatını da hesaba katarsak Lu miktar 
67.124.000 liraya ve 159.314 kışiye ba
:iğ olur. 

Eski devirlere göre bu iyi bir şey
riir. Fakat gelecek senelere gö·e çok 
ı..ıı:dır. Çünkü tasarruf hareketine tŞ· 
tirak eden vatandaşlar, bıitün nüfu
sumuzun ancak % 1 idi.-. 
Beş senelik endüstriyel planm üç 

bucuk senede başarrlm.c~ı ve m!m 
bankaların yeni ve feyizli endüstr~
yel hareketlere girişm~l~ri. şüpheıiz 
h:.Jkın emniyet ve itinıoıtdını daha 
ı..uvvetlendirecek ve çok geçır.~den 
1Jı: miktar birkaç mislini lulacaktır. 

Mü:nta"L FAlK 

Fransada Sun'i Buğday Fiatleri 
Petrol istihsali Biraz Yükseldi 

Maden kömüründen 
petrol istihsal ediliyor 

Paria, 16 A.A. - Padökale eya. 
letinin Betün şehrinde, Fransanm 
ilk aun'i petrol fabrikası açılmr,tır. 
Bu fabrika maden kömürünü idro. 
jenle idrojenize etmek ıuretile 10 
bin ton petrol çıkarmaktadır. 

Bu uıulü 1913 te ilk defa tatbik 
eden Almanyalı mühendis Bergiuı'. 
dür. Almanya ve İngiltere gibi bü. 
yük miktarda kömür çıkaran mem. 
leketlerde bu tecrübe, tam bir mu. 
vaffakıyetle neticelenmiıtir. Halen, 
Almanyada, senevi bir milyar ton 
ve lngilterede Billingham'da 150 
bin ton aun'i petrol istihsal eden ce. 
•im fabrikalar varClır. 

Fransa için bu ıun'i petrol iıtih. 
aali.trnrn o derece ehemmiyeti yok. 
tur. Franıa, gerek kömürünü ve ge. 
rek petrolünü yabancı memleketler. 
den getirtmekte olduğu İçin bu ıu. 
retle, drşardan gelecek kömürü a. 
zim masrafl&r ihtiyar ederek petro. 
le tahvil etımekte bir faydası ola. 
maz. Bununla beraber, ikinci bir 
fabrika daha inıa edilmektedir. 

F ranıa bizden tiftik alacak 
Ham maddelerimiz Üzerinde tetki. 
lkat yapmak Üzere bir Fransız he. 
yetinin fehrimize geldiğini yazmı§. 
tık. Bu heyet 15 gün kadar süren bir 
tetkikten sonra ilk parti olarak al. 
dığı 15 balye tiftik nümuneainden 
başka Ankara ve Kastamonu cinai 
üzerinden 125 balye tiftik nümune. 
ai daha alarak Franaaya dönmÜ§. 
tür. 

Tiftiklerimiz Franaada esaslı bir 
tetkikten geçirilecektir. Tiftiklerin 
ımükemmeliyetinden emin olunduğu 
için piyasa.da Franıanın İyi bir alıcı 
olacağı kanaati vardır. 

No. 33 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Dotrcy mUcrimdir. Güstav Jerum ma
aumdur. Feliks Döval adliyeyi hataya 
öü~ürmek istemiştir. Bundan başka 
söyliyecek özüm yoktur. Eliz Mas -
Eonun öldürülüşüne gelince, ondan da 
bilihara konuşuruz. 

Nikol sustu. Sözleri odadakiler üze 
rinde büyük bir tesir uyandırmıştı. Fe 
liks Döval her şeye itiraz eder bir va 
ziyet almıştı. Moleon boyuna başını 
salladıkça, istintak hakimi ile Gotye 
hakikatin bütün icaplarına uyan mü -
!fıhaza1ar yürütüyorlardı. 

Nikol. sigara paketini çıkardı, istin· 
tak hakimi ile Gotiyeye uzattı. Onlar 
da birer sigara aldılar. Kendisi de bir 
sigara aldı, çakmağını çaktı, sigarası • 
nr yaktı ve ötekilerini kendi işleri ile 
başbaşa bırakarak, dışarıya çıktı. 

Koridorda Gotye arkasından koşa • 
rak yetişti ve hararetle elini sıktı : 

_ Nikol, dedi, doğrusu pek yaman-
dınız. 

_ şer ben daha çok yaman olurum 
amma şu Moleon deni1cn adam benim 
{izene' bezene yaptıklarımı bir tekme 
de yıkmasa .• 

- Nasıl yıkıyor? 

Fiatler iki gündür 

on para arttı 

Ziraat Bankasının piyasaya müda. 
hale etıneıinden aonra baJlayan buğ 
day fiyatlarındaki dü,üklük on be§ 
gün devam etmiştir. 

Ancak aon iki üç pndenberi fiyat 
larda kilo batına on para kadar bir 
yüka.eklik göze çarpmaktadır. Piya. 
&aya az mal gelmesi, havaların bo. 
zuk gitmesi ve mahsul vaziyeti gö. 
zönünde tutularak bankanın sattığı 
fiyattan atağı mal satmakta bir fay. 
da olmadığı anlaşılması bunun ye. 
gi.ne sebeplerini teşkil etmektedir. 
Fiyatlar yükselmeden evvel yumu. 
§ıt.k buğdaylar 7 - 7,5, ıertler 

6,26 - 6,37 arasında idi. 
Şimdi yumuıaklar 7 - 7,37 ve 

sertler de 6, 75 - 7 dir. 
Bununla beraber umumi vaziyet 

buğday fiyatlarının 15 gün tıvvelki 
yükıekliğinden çok dü,üktür. An. 
cak mal az gelmekte devam ederae 
fiyatl&rm bir miktar daha yüksele. 
ceği anlatılmaktadır. 

Zahire Boraaıında yumutak buğ. 
daylar 7,24 ve sertler de 7,12 paıa. 
dan ıatrlmıthr. Ekstra ekstra unlar 
900, ekıtra 850, yumuşak 81 O ve 
sert unlar da 750 kuru,tan muame. 
le gönnüttür. Dün yeniden 381 ton 
buğday gelmittir . Ziraat Bankası 
dün 90 ton buğday .atmııtır. 

Sovyetler bizden deri satın 
alacaklar 

Son zamanlarda deri, ihracat 
maddelerimiz arasında içtimai mev. 
ki almaktadır. Yakında Sovyetlerin 
de epeyce mübayaatta bulunacakla. 
n haber alınmıftrr. A•manyadan da 
fazla talep vaki olmakta ise de iı. 
tenilen fiyat verilmediğinden it ya. 
pılamamaktadrr. Son günlerde ha. 
valann bozukluğu yüzünden hava 
ile kurutulmuş deriler de gelmemek 
le ve daha ziyade tuzla kurutulmut 
deriler ıatrlmaktadrr. Piyasada ku. 
zu ve oğlak ıtoku kalmamı§tır. 

- Pekala yıkıyor. Ben bütün çete
yi avucumda tutuyordum. Sen..kalk, o
teli bas 1 

- Ay, ten otelde mi idin? 
- Tabii, hatta odadaydım. 
- lngiliz Bimiçle beraber mi? 
- Evet, evet .. 
- Fakat orada Marko Avisto i• -

minde bir perolu varmış. 
- lşte o perolu bendim. 
- -Ne diyorsun yahu? 
- Doğruyu söylüyorum şef. 
- Mümkün değil .. 
- Evet. Evet, ha Marko Avistor 

ha Nikol .. 
Niko Cotyenin elini sıkarken, ila

Vıe etti: 
- Pek yakında görüşeceğiz şef. 

Beş, altı gün içinde Moleonun gafını 
tamir edeceğim ve Lüpeni mutlaka tu 
zağa düşüreceğim. Siz yine kendisine 
bir sey söylemeyiniz. Yalnız benim kol 
lanmı serbest bırakınız. 

Nikol gidip bir meyhanede yemek 
yr-di. Pek memnun görünüyordu. Ar
tlk beyaz köşke, Dotrey ailesine, Je -
rum ailesine, Felikı Dövale ait bütün 
bağlardan kurtulmuş, bu işleri de 0-
diğrat gibi, daktiloğraf Ernestin gibi, 
madam Şassen gibi polise bırakmış -
tı. Şimdi içinde genişlik ve ferahlık 
~isediyordu Nihayet en büyük dava 
ıl.c artık serbestçe me§gul olabilecek -
tı. 

Artık ortada ne başkalarının sahte 

BORSA VE PiYASA 

16 Birincikanun Pazartes i 

PARA BORSASI 

Al~ Satış 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya •ilin 
Mark 
Zloti 

'Pcngo 
20 Ley 
Leva 
20 Diıar 
Yen 
tsvec; kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

615.-
123.-
164.-
165.-

80.-
22.-

813.
aı.-
93.-
22.-
33.-
22.-
23.-
ıı.-
23.-
51.-

32.-
31.-

943.-
53.-
36.-

618.-
125.-
167.-
170.-
84.-
24-

818.-
83.-
96.-
24.-
38.-
24-
25.-
14,-
25.-
54.-
34.-
32.-

944.-
53.50 

237.-

Çekler 
Paris tizerine 
tnıiliz liraar 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevr"c 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 

12.06 
618.-

0.79.75 
9.90.14 
4.72.87 
2,45,94 

64.78.67 
1,17,79 

19 22 22 
4.25.16 
1.98.19 . 
3.13.92 

Esham 
1ı; Bankası Mü. 95,-
,, N. 9,80 
., .. H. 9.115 
Anadolu % 60 26.20 

.. 3 100 42,50 
Sirketihayriye 15.-

Tramvay 22,75 
Bomonti • Nektar 8.-
Terkoı 14,50 
Reji 2,20,-
Aslan Çimento 9.60 
Merkez Bankası 63,50 
Oıınunlı Bankuı 23.-
Telefon 8,75 
İttihat Değirmencilik 9,40 
Şark Merkez Eczanesi <J,20 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

" ., II 
., .. III 

İstikra:d dıııhili 
Ercani A. B. C. 
Sıvaıı ·Erzurum I 

.. " ıı 

25.90 
24.-
24,05 
95.-
95.-
98.50 
95.-

Mısır tahvila tları 
1886 I 
1903 II 
1911 III 

Rıhtnn 

110.-
81.-
79.-

112.-
82.-
80.-

Tahvilat 

Anadolu I ve II 
Kupon kesik 10.-

43.95 
Kupon kesik 43,-

47,35 
., UI 

Anadolu mümessil 

ZAHiRE BORSASI 
lıtanbul Tecim ve Zahire Borı;nmda 

dün muamele (Ören maddeler ıunlardır: 
ARPA 

Cinsi Ks.P. 
Yemlik çuvallı 5 . .5 

Miktan 

BUGDAY 
Sert 7.-
Yumuşak 7,10 
Ekstra 8.-
Çavdar 5.15 

FINDIK 
İç ılvri 52.20 
Kabuklu -.-

C EV t Z 
ı~ -.-
Kabuklu 13.-

TlPTl K 
Of lak 79.-

YAPAK 
Trakya -.-

YUN 
Yrkanm11 (cüz) 61.20 

manevraları kalmıştı, ne de her şeyi al 
lak bullak eden Moleon .. Larmona da 
çekilmişti. Şimdi Nikol, karşısında A
lt:ksandra ile Arsen Lüpenden başka 
.:Cimseyi görmUyordu. 

Birkaç yerlere daha uğradı. Tekrar 
Perolu Marko A viıto kıyafetine gire • 
rek, saat üçe be~ kala Senjak kulesinin 
bahçesindeki kanapelerden birine otur 
du. 

-3-

Nikol, Kembriç otelindeki baskın • 
dan sonra dahi, Prenses Bazilyefin ran 
devüye geleceğinden şüphe etmiyor • 
du. Çünkü ikisi de otelde ayni tehli
keli vaziyette kalmış insanlardı. Ka -
dının artık kendiı;ini büsbütün unuta-' 
cağına ihtimal vermiyordu. 

Nikol, bu kadına karşı doğru, ener
jik, faydalı, sadık bir adam olarak gö
rünmüştü. Muhakkak gelir diye düşil 
:nUyordu. 

Ve bekledi. 
Çocuklar bahçede kumlarla oyna • 

yorlardı. Bir tarafta da ihtiyar kadın
lar kanapelere dağılmıslar, kimi örgü 
örüyor, kimi uyuklıyordu. Bir başka 
kanapede de Mösyönün biri, gazete
sini açmıs okuyordu. 

On dakika geçti, on beş dakika geç 
ti. yirmi dakika .. Ne gelen var, ne gi
d~n I 

Saat üç buçukta Nikol sıkrlmağa :k'e 
sabırsızlanmaya baıladı. Yoksa bu ka 
clın hakikaten gelmiyecek mi? 

BEYAZ PEYNlR 
Tam yağlı 23.-
Yarım yaflı 
Yağsız 

-.-
KASAR PEYNİRİ 

Yağlı 51.-
Yağgı:z -.-

Z EY T l N YA G I 
Ekstra -.-
1 inci 7emcır;ıik --
2 inci yemeklik 
Sabunluk --NEBATİ YAG 
Pamuk tasfiye 30.-
Susam tasfiye 32.20 
Bezir piımi& -.-

UN 
Ekstra 900 
Ekstra 850 
1 inci yumu. 72 k. 810 

1 inci sert 750 

BORSA DIŞI 

ÇAY 

Cava 
Çin 
Hindia 
Seylan 

(KiloCTam heaabil.dir) 
K, . S. 
260.-
-.-

2115.-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(Kilosram hHabiledir) 

Kş. S. 
Camlrk, kösebent 
Dörtköıe. llma, yuva. 
Mıhlık, silme 
Potrcl 
Siyah çember 
Yuvarlak (6 mm. ve aıafı 

Siyah 11ç,. 
Karfiçe 
Çinko 

(oluklu) 

-.--.--.--.--.--.-
16,-
11,50 
10,50 
27.-

DERl "İşlenmiş,, 
(Kiloıram hHabileclir J 

Kö .. I• 

x,. s. 
Sığır I 120,-.. n 105,-
Manda 1 115,-

n 100,-

Mat in 
Elvan t ad 60.-

Be;... çekme 
I ,. 40,-
I ,. 50,-

II • 35,-
Sahtiyan 
Elvan I " 75,-.. II" 55,-
Beyas I ,. 50,-.. II " 55,-

i' 
KİTRE 

(Kilosram huabileclir) 
Kt s. 

Fiyor -.-
Beyaz I ıı5.-

" l1 95,-
Piyanto .54,-
San 45,-
Galo -.-
Çamurlu 20,-

PATATES 
(Kilosram haaabileclir) 

Kı. 1. 
Kaba 5,50 
Elı:stra • Elı:ltra 4,50 
Ekstra 3.50 

Kı. S. 

SABUN 
(ICilo..-am h•eabileclir) 

Zeytinyafmda.a I 
n 

Pirina ';.atından 

Kı. S. 
24,50 

-.--.-
SADEYAC 

(Kilosram hHabil.dir) 

Urfa Tara I 
II 

M;rdin, .. Diarbekir ve ayan 
Erzurum, Karı erinmiı ta:ı:e 
Er:ı:urum, Kars erinmcmıı taze 
Vejetalin Yerli 
Trabzon Tue 

Kt. S 
360,-

-.-
350.-
360,-

Kş. S. 
8,50 
7,75 
11,50 
7,SO 
9.50 
8.50 

16,50 
12,50 
12,25 
~8.-

Kı. S. 
150,-
125,-
U5,-
ııo.-

15,-
45.-
90,-
45,-

ııs.-
7S,-
75,-
65,-

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

ıc,. s. 
61.-
6,.-
5,-

Kı. S. 

Kı. S. 
25,50 
23.50 
18,-

K,. S. 
90,-
115.-
90.-
80,-
65.-
47.-
68.-

Her ikisini biribirine bağlıyan bağ 
artık kopup gitmiş miydi? Acaba Pa • 
nstcn uzaklaştı mı? Hatta Fransayı bı
rakıp gitti mi? Eğer öyleyse, bu kadı
nı nasıl bulmalı da, Arsen Lüpenin en 
sesine yapışmalı? 

Nikol bir aralık açılmış gazetesinin 
a1trndan ancak bacaklan görünen ada 
ma dikkat etti ve belli etmeden gü • 
lümsedi. 

Daha beş dakika bekledikten sonra 
•yağa kalktı ve yavaş yava~ kapıya 
doğru yürüdü. 

Tam çıkacağı sırada bir el omuzuna 
dokundu. 

Demindenberi gazete okuyan adam, 
pek nazikane bir tavırla yanına gelmiş 
ti: 

- M. Marko Avisto ile müşerref o
luyorum, değil mi? 

- Zatı aliniz de .• Şüphesiz Araen 
Lüpen .. 

- Evet, Arsen Lüpen .• Fakat şimdi 
lik ismim Antuvan Bressaktır. Sonra 
size kendimi Prenses Bazilyefin bir ar 
kadaşı olarak ta takdim edebilirim. 

Niko1 kendisini hemen tanımıştı. Bir 
akıam Kembriçte lngiliz Bimiçle be • 
raber gördüğü adam. Birden nazari dik 
katini celbeden şey bakışlarındaki sert 
tikle sevimliliğin imtizacı olmuştu. Ga 
yet genç bir yürüyüşü vardı. Omuz • 
larr genişti. Bir bakışta aporla hayli 
uğraştığı kolayca anlaşılıyordu. Kırk 
yaşlarında ya var, ya yok. Uzerinde de 

Hikaye Küçük Suç J Yazan: Peride GENCAY 

Meziyetle Nuri evleneli iki sene o
luyor. Meziyet kumral ufaktefek, in
ce bir kadın. Kocası Nuri aksine es
mer, çok siyah saçlı kendi halinde iyi 
bir aile çocuğu. Birleşmelerinden üç 
ay sonra Nuri dışarıya tayin edilmiş. 
İstanbuldan hemen çıkmrya mecbur 
olmuşlardı. 

Bulundukları yer büyük güzel bir 
vilayetti. Fakat Meziyet son günler
de epey üzülüyor, küçük kardeıinin 
yakında düğünü var ve bu ilk uzun 
ayrılık genç kadının yüreğini sıkıyor. 
Annesini, kardeşlerini çok göreceği 
geldi. 

En nihayet Nuri ile kararlaştırdı
lar. Meziyet kocasından birkaç aylık 
ayrılığı gözüne aldı. Kız kardeşinin 
düğününe yeti ebilmek için hemen 
yola çıktı. Sanki yuvanın di~i kuşu e
vin bütün neşeli, sevimli rilıgarını be
raberine alarak uçmuştu. Nuri iki 
günün içinde yalnızlıktan bunalnuya 
başlamıştı. Bir akşam daireden çıkar
ken onun evde yalnız olduğunu bilen 
arkadaşları zorhyarak bırakmadılar. 
Epey güçlükle kandırarak vilayetin 
biricik külüstür barına götürdüler. 
Burada birkaç kadın hizmet ediyor; 
bol bol içki içiliyordu. Kuytu köşeler
den birinde davul, keman ve piyano
dan ibaret guya bir caz vardı. Dur
madan macuncuların çaldığı bayağı 
rumbaları tekrarhyrodu. Her yer siga
ra dumanı içinde, yakalar açılmış, 
kravatlar çözük ve bütün yüEler san
ki murdar bir nefes gezinmiş gibi 
porsumuş, sökmüş. Nuri o geceden 
sonra bu kötü bardan ayağını sıyıra
madr. Her akşam bir arkadaşı bir ko
luna öbürü diğer koluna asılıyor ve o
nu sürükler gibi zorla oraya taşıyor
lardı. 

Kansı gideli iki ay olmuştu. Artık 
her akşam evine uğramadan evvel 
muhakkak bir kere bara uğruyordu. 
Orada hizmet eden kadınlardan Nec
miye Nuriye iyice parmaklarını tak
mıştı. Bu esmer yüzünde fazla sürme
li gözleri ateş gibi yanan endamlı gü
zelce bir kadındı. Karısının üzerinden 
eksilmiyen alakasına alı~an Nurinin 
onun bütün bardaki erkekleri hiçe ııa
yarak sade kendisile meşgul olması 
hoşuna gidiyor, biraz da gururunu 

. okşuyordu. N ecmiyeyi sevmiyor sade 
arzu duymuyor değildi. Ve bir gün 
küçük bir suç bile işlemiye karar 
vermiş kadının ısrarına dayanamıya
rak evine gelmesine razı olmuştu. 
Fakat o gece Necmiye geldikten son
ra tuhaf bir iç üzüntüsü duymaya baş
ladı Bir türlü eğlenemiyor, ncşelene
miyordu. Hep aklında Meziyet vardı. 
Onun dolaşıp oturduğu bu temiz ai
le yuvasına önünde kıvrıla kıvrşla, 
dolaşan, kırmızı çok dekolte elbisesile 
nereden geldiği, kim olduğu hemen 
belli olan bu kadını nasıl davet ede
bilmişti. Necmiyenin içki masasından 
eliyle doldurarak ağzına götürdüğü 
kadehe istemiye istemiye dudaklarını 

en iyi terzi makasından çıkmış bir el
bise. 

Nikol dedi ki: 
- Ben sizi bir defa Kembriçte gör 

müştüm. 
Bressak güldü: 
- Yaaal Dedi, demek ki , siz de 

tesadüf ettiğiniz adamları unutmamak 
gibi güzel bir haslet var. Evet, otelin 
bölüne birkaç defa gelmiştim. Muha -
rebede yaralandıktan sonra, Bimiçin 
oteldeki ikinci odasına kapağı attık. Ya 
ramızı sardık. sarmaladık. Hülasa o 
da geçiştirildi. 

- Yaranız ağır mıydı? 

- Yok canım. Değildi amma, hem 
ıztırap veriyordu, hem de ııerbest ha • 
reketime mani oluyordu .. Siz vaziyeti 
Bimiçe haber vermeğe geldiğiniz za -
man -ki, onun için size bilhassa teşek 
kür ederim- yaram aşağı yukarı iyileı 
mişti. 

- Fakat adamcağızı bir hale yola 
koyuveriniz. 

- Evet amma, sizin imzaladığınız 
kartı bana vermek istemiyordu. Oyle 
şey olur mu? Ben de vurdum, fakat bi 
raz fulaca vurmmıum galiba .•• 

- Peki, söylemez mi, dersiniz? 
- Sövleme.:ı: İstikbali için benden 

çok ümidi vardır. 
Her ikisi yanyana Riva1i sokağını 

takip ediyorlardı. Bressak'ın otomobi
linin yanına geldiler. 

Arıen Lüp en birdenbire sordu: 

uzatırken birden kapı hızlı hı'Zlı çalın 
dı. Nuri hemen telaşla yerinden fırla• 
dı. N ecmiyeyi göğsünden iterek: 

- Sesini çıkarma, dedi Muhakkak 
arkadaşlardır. Beni barda bulamayın
ca buraya geldiler. Şimdi savarım. 

N urinin içini fena bir korku sarm1t• 
tı. Böyle kötü bir kadını evine aldığı 
vilayette yayılırsa Meziyetin bile kıı· 
!ağına kadar gidebilir, mahvolurdu. 

Merdivenleri telaşli inerken arka· 
daşlarını hemen bir behane ile savma• 
yı, sonra da yukardaki kadını bir daı 
ha görmemek üzere defederek kurtul 
mayı düştinüyordu. Kapının sürgüsü 
nü çekip eli heyecandan titreyerek aç• 
tı ve rengi değişip, gözleri oyukla
rında hayretle büyüyerek geriledi. 
Bu vakitsiz beklenmeden gelen misa• 
fir, kansı Meziyetten başkası değil• 
di r 

Genç kadın gözleri neşe ile parh· 
yarak boynuna atıldı. Hem kocasını 
öpüyor hem anlatıyordu; 

- İşte, hasretine dayanamadım, bir 
ay daha kalmıya gönlüm bir türlü 
razı olmadı, sana haber vermeden an.. 
ırzın geliverdim. 

Heyecan içinde bunları söylerken 
Nurinin hareketsiz canı çekilmiş gibi 
duruşuna, ıstırap dolu gözlerine dik· 
kat etmemişti. Kocasını kolundan 
merdivenlere doğru çekti. Kahkahalar• 
la gülüyor, bak daha neler anlataca• 
ğım diye süratle yukarı çıkıyordu. 
Nuri ne yapacağını şaşırmış, onun ar• 
kasından sürüklenir gibi gidiyor. 

Genç kadın sofaya gelince kocası• 
nın önüne geçmesine ızaman kalmadan 
bir kuş gibi bça'rak oturma odalarııurı 
kapıısını açtı, ve ay diye bağırara1' 
geri çekildi. 
Odanın ortasında yeni kurlumuı iç 

ki masası, ve çıplak göğsünü örtmek 
ieter gibi kollarını göğsüne kavuştur· 
muş, boyalı gözlerini şaşkın şaşkın aça 
r<tk kendisine bakan yabancı bir kadın .. 
Bunlardan birşey anlamaması için kör 
olması lazımdı. Biraz evvel ışıklanan 
gözleri acı ile yaşarmış, başını çevi· 
rerek kocasına baktı. Nuri gözleri u• 
tançla yerden ayrılmak istemiyerek 
omuzları düşmü~ suçlu, suçlu duru
yor, yerinden kımrldıyamıyordu. Me• 
ziyet hiçbir şey demeden ayakları do
laşarak odadan fırladı. Genç kadının 
merdivenlere _çarpan ayak sesleri N~· 
riyi kendine getirdi. Meziyet, Mez1• 
yet diye arkasından koştu. Fakat o, 
yetişinceye kadar sokak kapısı sanı· 
!arak kapanmış, yuvanın dişi kuşu 
beraberinde getirdiği neşeyi, saadeti• 
gene ardından sürükliyerek bu sefet 
dönmemek üzere uçup gitmişti. 

Zekat ve 11tranızı 
Hava Kurumuna 

veriniz. 

- Anlaştık ya? 
- Ne üzerine? 
- Anlaşmaktaki menfaatimiz Uze • 

rine .. 
- Mükemmel 1 
- Adresiniz? 
- Şimdilik gayri mahim .• Kembri~ 

otelindenberi sabit değilim. 
- Bugün neredesiniz? 
- lki cihan otelinde. 
- Haydi oraya gidelim. Eşyanızı a-

lın. Sizi misafirliğe davet ediyoruın· 
- Bu kadar müstacel mi? 

bit - Müstacel.. Görülecek büyük 
iş var. On milyonluk bir iş .• 

- Prenses nerede? 
- Sizi bekliyor. 
Otomobile bindiler. • ht _ 
lki cihan otelinde. her ihtirnalı dı· 

saba katan Nikol, valizlerini . topla ılı 
Tekrar otomobile bindiler. Parısten ç 
tılar Nöyyiye vardılar. . ban 

Rul sokağının öbür başında. ~ıroııcle 
çe ile avlu arasında bir evin on 
durdular. cıe 

Breasak otomobilini durdurarak 
di ki: . • ot 

- Benim Pariste bunun gıbı on·1,. 
iki tane evim vardır. Mahdut ada~ or· 
rımla sığınmamıza ancak k~f} gelo>dro 
Siz ikinci katta, odama bitışık st ta <r 
da yatarsınız. Prenses birinci kat 
turuyor. rj 

[Arkası \'il 
I 
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Dakilca 
İmparator Diyor ki: 

"Teklifler Cenevre Prensip
lerinin Reddi Demektir.,, 

Dessie, 16 (A.A.) - Habeş imperatoru l>icinci Haile Selasie 
noyter muhabirine aşağıdaki beyanatta bulunmuştu.r: . . . 

«Fransız - İngiliz tekliflerini, hatta yalnız prens1p ıtıbarıyle 
kabul etmekliğimiz, Milletler Cemiyetine ve bundan böyle kollek 
tif emniyet sistemine itimat edebileceklerini düşünen bütün dev 
!etlere karşı bir hiyanet olacaktır. Habeşlerin görüşüne göre, bu 
teklifler Milletler Cemiyetinin dayandığı prensiplerin terkedil
tnesi ve 'reddedilmesi demektir. Bu teklifler Habeş arazisinin par 
çalanmasmı ve Habeşistan istiktalinin, kendisine hücum eden 
devlet menfaatine, kaybolmasını tayin ve tesbit etmektedir. Bu 
teklifler, Habeşlere, kendi memleketlerinin ekonomik inkişaf ma 
nafi ve serbest bir tarzda iştiraki kat'i surette menetmekte ve bu 
inkişafı, bugün Habeşistanı zaptetmeğe ikinci defa teşebbüs et 
nıekte bulunan düşmanına tevdi eylemektedir.,. 

İmperator, beyanatının sonunda, anlaşmazlığın sulh yoluyle 
h<llledilmesini kolaylaştırmağa her zaman için daima hazır bu
lunduğunu yeniden bir kere daha tebarüz ettirmiştir. 

Lehine Çalışan Bir İtalya 
Casusun Muhakemesi 

Zürih, 16 (A.A.) - Casusluktan suçlu Lollinin muhakemesine 
bugün başlanmıştır. Davada birçok kimseler methaldardır. ltti
hamname, Lolliyi, İtalya lehine ve Almanya aleyhine süel ma
lumat toplamak için dört kişi angaje etmek ve keza ayni maksat 
la diğer kimseler de kullanmakla ittiham etmektedir. Lolli Ha
beşistan için mühimmat yapan İsviçre müesseselerinden de ma 
lfunat toplamakta idi. lttihamname okunduktan sonra Lolli sor
guya çekilmiştir. Lolli, yalnız Ançelos hakkında malumat topla
mak istediğini, çünkü bu malUmatrn mühim olduğunu söylemiş 
tir. Suç ortakları, süel casusluk mevzuu bahsolduğundan haber
dar olmadıklarını bildirmişlerdir. 

İtalyanlar Ne istiyorlar 
Roma, 16 (A.A.) - Giomale d'İtaliya gazetesi, Fransız - Ingi 

Uz ara bulma teklifleri 'hakkında diyor ki: 
"Bu teklifler ~ıilletler Cemiyetinin hataları ile kirlenmiş bir 

haldedir. İtalyayı tatmin edecek en iptidai şartlar şunlardır: 
ı - ltalyaya üzerinde iş, ticaret ve müstemlekecilik yapılabile 

tek hakikaten kabili istifade arazi verilmesi, 
2 - Bu arazideki emniyetin tam ve devamlı bir hale getiril • 

nıesi. 
3 - Bu araziye getirilecek ahali, kapital ve malların himaye 

cdilebilınesi. 
Halbuki bu üç şart ta, Fransız - İngiliz tekliflerinde mevcut de 

ğildir. Ayrıca bu teklifler, hiç bir suretle İtalyan menfaatlerin 
den bahsetmP.tııPJcterlir. Bu menfaatler herhalde unutulmuş ola
caktır. 

Duçe Yeni istekler Yapacak 
Cenevre, 16 (A.A.) - Konsey azası memleketlerin bütün Dış 

ISakanları çarşamba sabahı Cenevrede olacaklardır. Baron Aloizi 
nin hazır bulunacağı teyit edilmektedir. İtalyan matbuatında in
~işar eden kaydi ihtirazilerin bir red mahiyetini tazammun etme 
diği zannedilmekle beraber, Düçenin bunları çok çetin bir şekilde 
tnünakaşa ve hatta bazı isteklerde bulunacağından da şüphe edil 
ınemektedir. 

Uzak Şarkta Kızılay Yardıma 
Başladı Çinde Kanlı 

Hadiseler [Baş tarafı 1 incide] 
l::sirgeme kurumu, bu yardıma i§tirak 
~ltneğe karar vemiş, ıubeleine yaptığı 
bir tamimde doyurulan çocuk adedi. 
ilin fazlalaştırılmasını bildirmiştir. 
llundan başka, gıdasız çocuklar için 
lnuhtelif mekteplerde hayır kurumla
:tı tarafından yardım heyetleri de ku
tuıacaktır. 

bir 1 talyan yelkenlisi kazaya 
uğradı 

d lınıir, 16 (Huıuıi muhabirimiz. 
en) - Sakızdan kireç yüklü ola. 

.. ~ lıtanköye gelmekte olan ltaL 
hn bandıralı Marya adlı yelkenli 
(iithit bir fırtınaya tutuımuf, yel. 

enlerile direkleri parçalanmı§ ve 
t.errıiyi dalgalar Seferihiıar sahille. 
~ne atmıttır. Mihal kaptanın idare. 
' 1nde bulunan üç tayfa kurtarılarak 
l;~rimize getirilmişlel'dir. Bunlar 
~ Iıtanköye dönecdderdir. 

lzınir panayırına hazırlık 
.t l~ir, 16 (Huıuıi muhabirimiz. 
) ~) - Ce~en yıl panayınmızda 

erlj ürünler ve endüstri maddeleri &0 1' mahdut olarl'!k teıhir edilmiıti. 
.t \.1 Yıl yeni ürünlerle endüstriel mad-
-:!erin genit mikyaata tethir edi). 
li •i için çalrtılmaaı lktuat Vekile. 

ı.cleıı bildirilmiıtir. 

Devam Ediyor 
Zabıta nümayişçiler 

üzerine a t e ş açtı 

Pekin, 16 A.A. - Şimdi öğrenil. 
diğine göre, Japonya •.. n tecavüzü. 
ne kartı ailahla mukabele ve mu. 
kav~et edilmesini iltİz..lm ederek 
caddelerde nümayİ§ler yapan bet 
bin muhtariyet aleyhtarı talebeye 
zabıta kuvvetleri tarafından vaki 
hücum sırasında on nümayişçi ölmüı 
ve on bet nümayİfçi yaralanmıştır. 
Zabıta L.ı.vvetleri, nürriayiıçilere ih. 
tar olmak üzere evvela havaya ate§ 
et mittir. 

Sükun, avdet etmişti ... Fakat mev. 
cut bütün polis ajanları bir ihtiyat 
tedbiri olmak Üzere, karakol gez. 
mektedir. 

Dünya satranç şampiyon
luğu 

Amsterdam, 16 A.A. - Dünya 
aatranç ıampİyonluğunun aon parti. 
ai Euve ile Aljeıin arasında oynan • 
mıı ve Euve'in galibiyetile netice. 
lenmiıtir. Euve 9 ve Aljeşin 8 parti 
kazanmıfhr. Bu auretle Euve dünya 
aatranç tamoivonu olmuştur. 

T A N====~-============================================== g 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

İSTANBUL 

18: Dans musikiııi (plak) 19: Ulusal e
konomi ve arttırma kurumu namına kon
ferans. Bay Refii Şükrü. 19: Muhtelif 
plaklar. 20: Tiırkc;e sözlü musiki parçaları 
(plak) 20,30: Stüdyo orkestrasL 21: Rad
yo caz ve tango orkestralarL 21,35: Son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis ııervisi verile
cektir. 

:BÜKREŞ 

13.05: Contantinesco orkestrası. 13,40: 
Borsa ve spor. 14,30: Konserin devamı. 
15: Son haberler. 18: Sözler, 18.15: PH.k. 
19: Sö:.:ler. 19,15 Konserin arkası. 20: Ha
berler. 20, ı 5: Constantinesconun bir ke
man sonatı (Keman ile). 20: Sözler. 20,30 
Plak. 21.20: Sözler. 21,40: Ra<'4vo orkes
trası tarafından ve Perleanın idaresinde 
senfonik konser. 22,30: Haberler. 22,•·S: 
Konserin devamı. Sonra lokantadan kc n · 
ser nakli. 23,45: Yabancı dillerle haberi :r. 
23,55: Son haberler. 

VARSOYA 

17,15: Keman - Piyano konseri. 17,45: 
Sözler. 18: Sözler. ıs.ıs : Salon müziği 
(Operalardan). 18,50: Şarkılar. 19,30: 
Sözler. 21: Senfonik konser. 23,30: Doktor 
öğütleri. 23.45: Almanca konferans. 24,05: 
Dans pliklaTL 

0

LAYPZİG 

18: Hamburıdan nakil. 19: Sözler. 19, 
SO: Gençlere. 20: Eııerland müziği. 20.55: 
Sesli film reportajı. 21: Haberler. 21,15: 
tJlusal program. 22,15: Ren şarkıları, ~
rab havaları. 23.10: Haberler. 23.30: Ei· 
lenceli ahvalar ve dans müziii <Em - De 
orkestrası) 

BUDAPEŞTE 

18: Çembal konseri. 18,30: Konferans. 
19: Süel konser. 20,15: Konferans. 20,45 : 
Solist şantözlerin İ:ştirakile çingene müzi· 
tL 21,50: Şiirde mizah. 22.30: Haberler. 
Z2.50: Oda müziği (Kentet). 23,15: Hava 
raporu. 23,SO: İtalyanca konferans. 24,15: 
Plak. 

VİYANA 

18.25: Konser saati. 19: Tarihi yaymı. 
19,50: Sözler. 20: Haberler vs. 20,10: Ulu. 
sal ayım. 20,30: Sözler. 21,05: A1man 
halk şarkıları. 21,45: Sarkı söyliyen Vi. 
yana. 22,35: Haftanın haber icmali. 23: 
Haberler. 23,10: Vıyolonsel - piyano kon· 
seri. (Mendelssohn, Beethoven). 23.50: 
Turizm (İtalyanca). 24: Tamimler. 24,15: 
Danı müziği. 

MOSKOVA 

18.~0: Çaykovskfnln "Lıl Dame de Pik., 
operıısmı nakil. 22,40: Yabancı dillerle ya
yımlar. 

BERLİN 

18· Karışık müzik. 19,30: Konferans. 
20: Rğlcnceli havalar (Marş. vals ve ope. 
retlt'r). 20,40: Aktüalite, haberler. , 21,10: 
"Vorposten., adlı piyes. 22, lS: Aksam 
kons,.ıi ($uman, Becthoven, Şubert, Ştra· 
us, Fıahms). 23: Haberler. 23,30: Güzel 
san'l!tlıtr. 24: Gece müziği (Şrammel). 

KISA DALGALAR 
BERLlN 

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

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

Saat 19.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya 
Üç posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PAlUS 

Çalışma saatleri: Saat 1I - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 . : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar . 
• HALK OPERET! : Saat 20,30 da 

(Telli Turna). 
• NAŞİT - ERTUÔRUL SADI - HA
LİDE : Saat 20,30 da (Sümer kızı). 

I • SARAY : (Altm hırsı). 
* SÜMER : (Aşk Rüyası). 
• YILDIZ : (Dantenin cehennemi). 
• İPEK: (Renkli peçe) 
• ALKAZAR: (Korsan lı:ız) 

• TURK: (Kara yılgı) 
• Elhamra : (Kedi ve Kenan) ve (Ada-

lar çiçeği). 

• MELEK: (İlk gece) 
* ŞIK: Viyana biilbi.llil. 
• MİI,Lİ : (Paris esrarı) ve (Korsan 

Kız). 

• KADIKÖY SÜREYYA: (Monte Kri'l
to) ve (A&k Kadrili). 

• KADIKÖY HALE : ,(Monte Kristo). 
* ÜSKÜDAR HALE : (Şandu). 

Liman hareketleri 

BuıUn timannnıı:a cclecek npurlar: 
Saat 

9.30 Bandırma Ayvalıktan 
6.- Antalya Karabigadan 

13.- Annfarta Bartmdan 

Buıün limanımudau cidecek vapurlar: 

Saat 

9.- Kocaeli İzmite 
9.- Tayyar Mudanyaya 

11.- Eie İzmire 
21.- Saadet Bandırmaya 
20.- Gülcemal Karadeni!'e 

Davetler, toplantılar 

İst. C. Müddeiumumiliğinden: 
Rizeden lstanbula 2elcn Karacasu 

Müddeiumumisi Hilminin acele me. 
muriyetimize müracaatı. 

Artistler / darehanesi 

Sinema, Gazel, Tiyatro, Şarkı 
Ne ve Hangisini istiyorsunuz? 
Bütün Bu San'atlere Ait Artist Ve Figüranları 
Temin Eden İş Evinde Geçen Bir Saatin Hikayesi 

!çerden kuş cıvıltısını andıran ses
ler geliyor. Kapı, açıldı. Ayak ayak 
üstüne atıp gevezelik eden genç ka
dınlarda hafif bir ürküntü ... Cıvdtıyı 
hemen kestiler. 

Ayakta, orta yaşlı bir adam, elinde
ki deftere bakarak soruyor: , 

- Beykozlu (N.) gelecekti, geldi 
"? mı ..• 
- Hastası varmış, gelemiyecek •.• 
- Kadıköylü (Ş.) ?. 
- O randevusuna sadıktır. Tam sa-

at üçte burada bulunur. 
İkide bir, kapı açılıyor, biribirine 

karışan sarışın, kumral, esmer kadın 
yüzleri. tül içinde saklı, açık, tuvalet
li, tuvaletsiz kadın yüzleri görüyorum. 
Bunlar, hazan, birdenbire siliniyor. 
Bana ;ıycrlerini beienerek kalıyorlar. 

KreYatınde inci :iğne, parmağında 

yakut yüzük. yüzü kremli bir bay. is
karpinlerini gıcırdata gıcırdata oda 

yüksek artistimizi takdim ediyoruz, 
size .. 

- Hakkınız var. Fakat, masraf o 
kadar çok ki .... 

- Kendisini nzı etmek için bilse
niz, nekadar güçlük çektik. Kendisi 
yüksek bir aileden olmakl.ı beraber .... 

Ve tekrar fısıltılar baılıyor. Sonu."1-
da anlaştılar. lti sağlama bağlamak 
için, mukavelenin imzalanması kaldı. 
lnci iğneli zat memnun .• Artist oldu
ğunu öğrendiğimiz kadın memnun .• 
Bunları biribirlerine tantftıranlar 
memnun .•. Fakat, tanıfma nerede olu
yor? Tanışanlar kimlerdir? Adları:u 
söykmemek fartile Anlatayım: Buraaı 
artist kadınlara iş bulan bir idarehane
dir. Hanende, sazende, çalgıcı, figü
ran. film artiati. balctçi. model. neka
dar serbest mtsl~lr hayatına atılm11 
kadın ve kız varsa, hepsi en aıağı 
günde bir kere bu idarehaneye uğru
yor. Kimine: 

- Bugün it yok 1 .. cevabr veriliyor. 

- Hayır! •• 
Bu cevabı alınca dönüp gidecek. 

sanmıştım. Fakat, gitmedi, beklenieif 
tercih etti. 

Belki, kendisini de, meıeli bir azh
nede figüranlık için, yahut hizmetçi 
rolü için mü.na.ip gören birisi çıkar 
diye .• 

Orada bulunduğum bir saat içinde, 
belki yirmi kadın, gelip kendisine it 
bulduğu halde, ıu zavallı silik kütle 
hep olduğu yerde kıtldı. 

Hiç kimse, onu kiralamak istemi
yordu. İki santın artist kapı önünde 
haşhaşa vermiş, konuşuyorlar: 

- Göğsündeki çiçek iyi gitmemi§ .. 
Çıkar onu .• 

- Çıkaramam. Patron öyle istiyor. 
Patronun emri olmadan göğüslerine 

bir çiçek bile takamıyan bu zavallı 
artistlerin hayat sahnesinde daha kim 

Kimi de elden ayaktan karıılanarak, 
it başına gönderiliyor. 

Artistlerin de aristokratı var. de- • 
mokratı var. Ve aralarındaki derece 
farklarını gösterir tekilde oturuyorlar. 

Meseli, şu tanınmıt ıarkı okuyucu
su kadının, gayet azametli bir duru
ıu var. Küsük dağları ben yarattım 
der gibi, etrafına bakmıyor. Sonra, 
köşedeki küçük iskemleye yarım ili
şen ıaıı gözlü kadın da bir artist ama, 
nekadar sessiz, nekadar mahcup ... 
Adeta silik bir gölge gibi •• 

Bu sırada telefon çaldı. Küçük bir 
muhavere: 

- Evet ... efendim.. günde elli lira 
• istiyor. On gün kalacak, kazanç ver
\ gisi de bize ait ... D~mck beş yüz lira 
vereceğiz. Hayır. Çok uğraştık ama 
olmadı. Bundan aı bir para için Iatan
buldan ayrılamam .• diyor. 

içinde dola~ıyor; bUtün kadınların gö
zü onda... Şu dakikada, · hepsinde: 
"Ah, beni beğense" der gibi bir hal 
var. 

Fakat, inci iğneli, yakut yüzüklü, 
gıcırdıyan iskarpinli zat çok sinirli ... 
lkide birde saatini sıkarıp bakıyor. 

Defterden başını kaldırmıyan adam, 
odaya yeni giren bir kadını, görünce, 
hemen koştu : 

- Çok şükür, gelebildiniz .. Misa
ade eder misiniz mantonuzu alay1.n. 

Genç kadın, odanın içindekilere 
şöyle bir göz gezdirdikten sonra: 

- Hayır, kalsın .. dedi, biraz üşüyo
rum da ... 

Bu arada, inci iğneli zatın beklt:di
ği bayan da gelmişti. Defter hemen 
kapandı. Uç erkekten üçUnün de göz
leri, inci iğnelinin gözleri içine ~ap.. 
lanmış, yeni gelen kadın hakkında ne 
düşiindüğünü bakışların 1:ın anlama
ğa çalışıyorlardı. 

lnci iğneli, iskarpinlerini gıcırdata 
gıcırdata, kadına doğru yürüdü. Ve 
birkaç adım kala önünde eğildi: 

- Sefa geldiniz, bayanım 1 
- Sefa bulduk efendim .. Sizi biraz 

beklettim galiba! .. 
- Hayır havırl... Pek fazla değil. 

On dakika geciktiniz. 
Erkekler arasında kulaktan kulağa 

bir fısıltı. Kadına uzaktan: 
- Kendine çekidüıen ver 1 manası

na gelebilen birtJlkım işaretler .. 
İnci iğneli zat, kadının enini, boyu

nu. duruşunu, bakışını ayrı ayn ince
ledikten sonra', "işime gelir .. " der gibi 
glilümsedi. Sonra aralarında uzun sü
ren bir pazarlık: 

- lmkiru mı var efendim.. En 

Dayanamayıp Sllrdum: 
- Affedersiniz ama. günde elli lira 

istiyen bu bahtiyar artist kim? 
Güldü: 
- Adını ıöyliyemem. Tanınmış bir 

kadın okuyucudu•. Kendisini An kara
ya çağırıyorlar. Otu2 be• lira günde
lik verilecek. Kabul etmiyor. Her 
masraf çıktıktan sonra elli lira istiyor. 

Kendi kendime dli~UndUm: 
- EUi lira! .. Fakir dcnilemiyecek 

bir ailenin aylık kazancı... Ve bu pa
rayı yalnız üç ıarkı ıôylediği için ken
disine verecekler 1 

Ote yanda ise, fU kadın ••• 
Ben böyle diltilnürk~n. uykusuz 

ıözleri, derin bir çukura ıömülmüf, 
yorgun yüzlü bir kadın, çekinerek 
ıordu: 

- Beni kimıe aramadı mı? .. 

italva -
relıôh JurdurmUf, bu avretle ôJeta 
llir neui mütarelıe yapılmıflı. Dört 
P,.Jenberi tleuam eden bu Jarpn. 
lalı Jün boaulmUf ue ltalyanlar Cc. 
napta OgaJen nuntalrcuınJa tekrar 
taarrasa ~erclir. Dün bu lau. 
....ta alJıfımıs t•l6nıllar fUlllar. 
dır:l 

Adiaabaha, 16 A.A. - Röyter a. 
jamrndan: 

17i bar membacL .ı halMr almdıfL 
na ıöre, ltalyanla!', ()cadende tek.. 
rar taarruza aeçmİtlerdir. Kendile. 
rine dokuz uçalctaaı n .ürelckep bir 
baYa filoau refakat etmekte olan 1. 
tal) anlar, Habet pİ•lar mevzilerini 
boamardmuu.. ~tmi,!er •• Habeflere 
telefat •ftirmitlerdir. 

bilir ne acıklı rolleri vardır. 
Sesinin güzel olduğundan bahseden 

bir artiste, çevrilecek bir reklam fil
minde yer alması için ancak ( 1 O) lira 
teklif ettiler. Artistin canı sıkıldı: 

- Ya prkı?. Şarkıyı parasız mı o
kuyacağım? diye sordu. 

Karşııundaki adam, onun zorla ıü
zelleıtirmeğe çalııtığı solgun yüzüne 
bakarak cevap verdi: 

- Ben de bu parayı, size prkı SÖ7-
lediğiniz için veriyorum. 

Burada daha neler gördilm, Neler 
itittim. Hepsini yazacak olsam, belki 
bir roman olurdu. 

Salôlaattin Giin6Ör 

Habeş 
{Battarafı Birincide] 

Tanlıılarla talıuiyc e:lilmiı olan bir 
Somali piyade Jıuuueli ~arabaneh'• 
lıırlc mil me.alede Habef hatlarına 
taarra zetmiıtir. Her ilci taral için 
büyült bir !ayda t :nin etmemiş olan 
fiJtletli çarpıfmalar -.1.nuffm-. 

ltalyan Somalin elrtlllıntlr )'Üa. 

lercennin Habeıler taralına 6ef111İf 
oldufu .tiylenmekt• .. İr. 

Damat, BQflıumantlOlllll wi.H 
bir mektubuna wötiiriiyor 

Kaı.:,.~ 16 A.A.- Muasolinir da. 
macb Kont Ciyano, ViktQTJa Y11pa

rile Süven kanalmdan aeçmi,tir. 
Kont r.iyanonun, " ...... ı Badoa. 

liyodan Düctıye mAla. 11 ltir aelctap 
ıötinl:.ekte olchaiu ... ~!il' 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları ... 
Aşağıda yazılı iki kalem arpanın fiatı Komisyonca « 

gali görüldüğünden yeniden ayrıca iki kalem buğday i 
kanalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnameleri -
he; gün Tekirdağında Askeri Satınalma Komisyonunda O 
Ankara ve İstanbul Levazım amirlikleri Satınalma Ko
misyonlarında görülebilir. Eksiltmesi Tekirdağında ~ 
Tümen binasında Askeri Satınalma Komisyonunda -
vapılacaktır. Eksiltmeye girecekler Tecim odasında : 
kayıtlı oldukları ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 :ıı: 
senesinde Tecim odasından aldrkları vesikayı ve vekil ~ 
gönderenler bunlarla beraber Vekaletnamelerini Ko- cı 
misyona göstermeye mecburdurlar. E MUferrlh 

Midevt 
Barsa ki arı 
Temizler 

o z 
N :ı 

.... "' • o .,, a. 
c: Q ;; a . ' 
~ il 
• N 

" - "" : c 
.!t o c., ' . ., 
a:ı o 
. .!? ıo 1 

.. G1 
~ > 1 

~ c 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No • Semti ve mahallesi 

281 İatanbul Eğrikapı 

1073 Kadıköy Osmanağa 

1240 Büyükdere 

1428 Galata Bercketzade 

1677 Yeniköy 

Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göıc 
muhammen K 

Avcıbey çıkmazı Pastırmacı 14 116 metre arsanın ta- 70 Açtk art· 

Söğütlü çeşme 

Büyükdere Cad. 
ve Sepetçi 
Şerbetçi 

E. Kilise Y. Vehbi 
Hamit 

E. 132 Mü. 
Y. 51 

E. 132 Mil. 
132-134 Y. 139 

33 

E. 9-11 
Y. 5 

rnamı 

Bahçeli ahşap hane
nin 2/ 5 His. 
163 metre arsanın 
tamamı 

23 metre arsanın 
77,50/ 80 Hissesi 
192 metre arsanın 
tamamı 

tırmr 

380 .. 
487 .. 
330 ,, 

200 .. 
Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Komis- z: U> o 

°i N 
a::ı ta 

. 
1985 Büyükada Maden Acem 25 283, 50 metre arsa-

yon Başkanlığına verilecektir. ( 5 14) ( 7 9 13) O nın tamamı 85 
Cinsi 

~rpa 

Arpa 

Sert Buğday 

Tırakya Yumu
şak Buğday 
" Kızılca " 

Mıktan 
Kilo 

Teslim yeri Muhammen 
bedeli 

720000 Tekirdağ 

360000 Malkara 

340000 Tekirdat 
Fabrika an
barı 

60000 .. " " 

K. San. 
5 60 

6 10 

6 50 

7 75 

• • • 

Muvakkat İhaleT.ıün 
ve saati teminatı 

Lira Ku. 
3024 00 3-1-936 Cuma 

s. ıs 
1647 00 3-1-936 Cuma 

S.16,30 
1657 50 2-1-936 Per

şembe 

- s. 15 
349 00 . 2-1-936 .... " . 

!stanbul'da Tophanede tanbulda Topanede Satın
Ordu Dikimevi için bir us- alma Komisyonunda görü
tabaşı aranıyor. Taliplerin lebilir. Talip olanların telg
hazır elbise imal eden bir rafla fiatlarını Niğde Satın
fabrikada ustabaşı olarak ça alma Komisyonuna bildir
lışmak iktidarını haiz tahsil mel eri. ( 5 1 3 ) ( 7 9 12 ) 
ve talim görmüş olması la- • • • 
zımdır. Taliplerin tahsil de- 160 ton una verilen fiat 
recesini ve kabiliyetlerini görüldüğünden pazarlığı 9 
gösterir vesikalarını hami- İkincikanun 936 perşembe 
le1. birincikanun 935 niha- günü saat 16 dadır. Tutan 
yetine kadar İstanbulda 22400 liradır. Muvakkat te
Tophanede iki numaralı Le- minatı 1780 liradrr. İstekli 
vazım Dikimevi Müdürlü- ler her gün şartnamesini 
ğüne müracaat etmeleri ve Komisyonda görebilirler. İs 
mezkur vesikaların birer su- tekliler belli gün ve saatında 
retlerini istidalarına rapten· kanunun istediği belgelerle 
oraya bırakmaları. (508) İzmit'te Satınalma Komis-
<7786) 10213 yon una gelmeleri. ( 512) • • • 

30500 kilo Sade yağ 30 (7911) 
Birincikanun 935 pazartesi • • • 
günü saat 16 da Lüleburgaz Bayranıiç garnizonu için 
da Süel Satınalma Koınis- 129 ve ayrıca 13 7 ton unun 
yonunda kapalı zarfla ilrale kapalı zarfına istekli çıkma
edilecektir. Tutarı 28060 <lığından 3 İkincikanun 936 
lira teminatı 2105 liradır. cuma günü saat 14 te Y.apalı 
Şartname her vakit Komis- zarfla alınacaktır. Beher ki
yonda görülebilir. İsteklile- !osuna l 4 buçuk kuruş fiat 
rin kanuni vesikalarını ve tühmin edilmiştir. 12 g ton 
teminat kağıtlarını da koya- unun muvakkat teminatı 
cakları teklif mektuplarım 1400 lira 63 kuruş ve 137 
ihaleden bir saat• evvel Ko- ton unun muvakkat temina 
misyona vermeleri. (509) tı 1500 lira 15 kuruştur. Ev 

<
7831

> • • • 
10276 

saf ve şerait eskisi gibidir. 
Yozgat garnizonunda İsteklilerin 2490 sayılı 

bulunan kıtaaların ihtiyacı kanunun 2, 3 maddelerinde 
olan 60,000 kilo Kriplc ma- istenilen vesikalarla beraber 
den kömürü 20-12-935 saat teklif mektuplarını ihale 
14 te pazarlıkla alınacaktır. saatından bir saat evvel Bay 
Tahmin edilen bedeli 1800 ramiçte Satınalma Komis
lira olup ilk teminat mikdarı yon una vermeleri. ( 515) 
270 liradır. Şartnamesi İs- (7909) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Düşkünler evi için lazım olan 100 ton tuvenan maden kömürü 
açık eksiltmeye konulmuş, ihale gününde verilen fiyat layikınua 
görülmediğinden eksiltme 23/ 12/ 935 tarihine uzatılmıştır. Bu 
kömürlerine hepsine 1056 lira bedel tahmin olurunuştur. Şartname 
si Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenlıcr 
2490 N o. 1ı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 80 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 23/ 12/ 
935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(7918) 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satın
alma Komisyonundan: 

Patates 
Soğan 
Pırasa 
Lahana 
Ispanak 
Taze bakla 

1190 
360 
680 
680 
850 
170 

Kilo 

" 
" 
" ,, 

" 
Tahmin edilen bedeli 2 2 7 lira olan yukarda yazılı al

tı kalem sebzenin birinci eksiltmesinde talip çıkmadı
ğından 20 Birincikanun 935 cuma günü saat 14 te Salı 
pazarı Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınalma ko
misyonunda açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. Şart
namesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ı 7 .s liralık teminatını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatı
rarak makbuzunu ve 2490 No. lu kanunun istediği ve
saikle o i"Ün ve saatte Komisyonda bulunmaları. (7888) 

N 
cı 

E 

.. E 
::ı • o c. 
41 

Q 

Aç karn1na bir kahve katıtı , 
alındıkta kabızlıj'ı def~cler Yemek. 
lerd~n bırer saat sonra alınırsa j 
Hazımsızh§ı, mide· ektilik 
n yanmalannı ridcrir Atııdaki 
tataıdıj'ı n kokuyu izale eder 

9982 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komlayonu 

ilanları 

ı 

2102 Tarabya 

2997 Kadıköy Zühtüpaşa 

3654 Fener Tevkii Cafer 

4735 Beyoğlu Kurtuluş 

4915 İstanbul Eminönü 
lehi 

Ahi Çe-

5098 Balat Hacı Kasım Günani 

5103 Beyoğlu Kurtulu~ 

6221 Yeni~öy Ayanikola 

6986 Beyoğlu Kurtuluş 

6998 Y eniköy 

7278 İstanbul Mercan 
, 

732 Arnavutköy 

İstanbul Komutanlığı bir 
likleri için kapalı zarf usu
liyle 63,000 kilo Bulgur a
lınacaktır. Muhammen tu
tarı 1O,3 9 5 liradır. İlk temi -
natı 780 liradır. Şartnamesı 
Komisyonda her gün görü- ı 5419 Bakırköy Sakrzağacı 

Tarabya Cad 

Çifte Kavaklar Cad. 
ve Hazır cevap Cad. 

• E. 220 Y. 210 

E. 14 

Mektep E. 8 Mü. Y. 4 

Değirmen 

Yemiş iskelesi 

E. Sultan Çeşme!\i 
Y. Aynalı dükkan 
E. Divarcı Y. Pa
pasoğlu 

Su terazisi 

E. 44 Y. 70 

E. 9 Y. 7 

3 defa mü
kerrer 46 Y. 1 

E . ve Y. 61 

E. ve Y. 10 

E. Saka Y. Fazıl Arif E 18 Y. 45 

E. 15 E. Birinci Salkım Küpe 
Y. Kanber Y. 36 

E. 315 Y. 94 Uzun Çarşı 

E. Ayazma Y. Be
yaz Gül 

Kuyulu 67,50 metre 
arsanm 7 / 8 His. 
2635 metre arsanın 
tamamı 

Bahçeli kagir ha
nenin 7 / 2880 His. 
60 metre arsanın ta
mamı 

Üstünde odaları olan 

135 .. 
2630 Kapa' 

zarf 
350 A~ık art 

tırm .. 

60 .. 
kagir dükkanın 1630 Kapalı 
1047/ 1920 His. zar! 
163,50 metre arsanın 280 Açık art. 
tamamı trrmrı 

Ahşap barakanın ta-
mamt 
Ahşap hanenin 6/10 
His. 
Bahçeli ahşap hane
nin 42/ 120 His. 
Ahşap hanenin 1,50/ 5 
His. 
Bahçeli ahşap hane
nin 1/ 2 His. 
Ahşap hane ve dük
kanın 1/ 4 Hissesi 

160 .. 
216 .. 
400 ,, 

140 " 
5100 Kapalı 

zarf 
190 Açık art· 

tırm<' 

Cevizli Yalt 11 344,50 metre arsa-
mn Tam. 520 " lebilir. Eksıltmesi 18 Bi-

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkul kr on giln müddetle satışa çıkarılmıttır. İhaleleri 30-12-935 tarihine te
rincikanun 9 3 5 çarşamba ,adüf eden Pazartesi gilnü saat on dörttedir. Satış münhauran gayrimii badit bonôsiladır. günü saat 15,30 dadır. Ek- ._ _______________________________ _ 

siltmeye gireceklerin ilk te- -------------------------------------
minat makbuz veya mektup 1 b 1 4 ·· · · 1 " d 
larile 2490 No. lu kanunun stan u uncu ıcra merpur ugun an: 
2. 3 CÜ maddelerindeki ve- Deniz Yolları Emnı·yet Sandıgv ına 
saikle birlikte teklifnamele- l Ş LE TM ES 1 
rini en az belli gün ve saat- Acenteleı:i: Karaköy Köprübaşı Birinci derecede ipotekli olup yeminli uç ehlivukuf 
ten bir saat evveline kadar Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- tarafından Fırın sokağındaki evlere - 2156 - ve Pa-
F d kl d S 1 K zade Han. Tel. 22740. 
ın ı ı a atına ma o- zarcı sokağındaki eve - 300 - lira kıymet takdir edi-

misyonuna vermeleri. Trabzon yolu Jen Tapu kaydınd~ Ayvansarayda, Atik Mustafa paşa 
(7620) 9956 GÜLCEMAL vapuru 17 Birinci· mahallesinin Fırın sokağında eski 12 ve 5 defa müker-* * • kanun SALI rünü saat 20 de 

· • RIZE'ye kadar. "7871" 10411 rer 12 ve yeni 14, 16, 18, 20, 22, 24 No. lu altı ev ile 
Komutanlık Blrliklerı mezkur mahallesi Pazarcı sokağında eski ve yeni 3 Ko.lu 

ihtiyacı olan 18700 kilo ku- Mersin yolu bir ev ki mecmuası yedi ev alarak yazılmış isede taktiri 
ru soğan açık eksiltme ile CUMHURİYET npuru 19 Birinci kıymet raporunda mezkur mahallin Fırın sokağında es-
alınacaktır. Muhammen tu- Kinun J>ERŞEMBE rünü 1aat ki 12 ve 5 defa mükerrer 12 yeni 14, 16, 18, 20, 22, 24 
tarı 1 16 8 lira 7 5 kuruştur. 11 de PAY ASA kadar "7898" N o. l u beş ev ile yene mezl:ür mahallin Pazarci soka 
İlk teminatı 88 liradır. Şart Ayvahk yolu ğında eski ve yeni 3 No. lu bir ev ki mecmuan altı evin 
namesi Komisyonda her ANTALYA •apuru 18 Birinci tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
gün görülebilir. Eksiltmesı Klnun ÇAf\ŞAMBA rünD saat 27-1-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
23-12-935 pazartesi günü. t9da AYVAI ıG.A kadar ... 7899" 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir 
saat 15 tedir. Eksiltmeye gl Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 nı 
receklerin ilk teminatlarile 

iHTiRA iLANI bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır 
birlikte ihale gunu vaktl Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak 
muayyen de Fındıklıda Sa- "Dokunabilir fitillerin hadde ma- üzere arttırma 15 gün müddetle . temdit edilerek 
tınalma Komisyonuna gel- kinaıı eczasınQ mahsus tazyik cihazı,, 11_2_936 tarihine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ka 
meleri. ( 7 7 4 5) hakkında istihsal olunan 1 Mart 1932 dar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 

10165 ıünJemeç ve 1318 sayılı ihtira beratı arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni 
• • • ile keza aynı mevzu hakkında istih- k hk .. 

Komutanlık birlikleri i- sal olunan 6 Haziran 1933 günlemeç bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu anun a amı 
çin kapalı zarfla alınacağı ve 1318 sayılı berata ilave tasdik- na tevfikan geri brrakıllır. Satış peşindir. Arttırmaya 
evvelce iki defa ilan edile- namesi bu defa mevkii fiile konmal;c iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin yüz 
rek isteklisi çıkmayan üzere ahere devrUferağ veya icar e- de 7 ,5 nispetinde pek akçesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hak 27 ,000 kilo Sabun açık ek- dileceğinden talip olanların Galata- d 
siltme ile alınacaktır. Mu- da, İktisat hanında, Robert Ferriye krı Tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklar a 
hammen tutarı 8100 liradır müraoaat etmeleri ilan olunur. diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak 
İlk teminatı 608 liradır. Ek~ 19239 larmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
siltmesi 23-12-935 pazart ~ -- ·- -- · - evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibare~ 

e dıklıda Satınalma Komisyo nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmelerı 
si günü saat 

14 
tedir. Şart- nuna gelmeleri. (7747) lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ol 

namesi Komisyonumuzda 10161 · 
öğleden evvel görülebilir. * • * mayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalı~-
Eksiltmeye girccekerin ik İstanbul Komutanlığı lar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevell1t 
teminat makbuzlarile bir- birlikleri hayvanatı için· ah- Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
likte ihale günü vakti muay nacak olan 550.000 kilo Yu- tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenl~r 
yende Fındıklıda Satınalma lafa verilen fiat makamca pa 15-1-936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi iç_ı1n Komisyonumuza gelmele- halı görüldüğünden 4 !- dairede açık bulundurulacak arttırma şartnames~ e 
ri. (7746) kincikanun 936 cumartesi • 934 - 2001 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosya a 

10166 günü saat 12 dedir. Kapalı mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (7902) __. 

Komutanlık birlikleri i- min tutan 34045 liradır. İlk Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme 
* ıfı * zarfla alınacaktır. Muham-. 1 --

çin 4000 kilo Domates ez- teminatı 2553 liradır. Şart- Umum ldareai ilanları -
mesi açık eksiltme ile alına- namesi her gün Komisyonu- 20-12-935 cuma günü Osmaneli köprüsünün RıpaJ 
caktır. Muhammin tutarı muzda görülebilir. Eksilt- ameliyesi yapılacağından mezkur tarihde 6, 7 ve 8 n~ 
1040 lira olup ilk teminatı meye gireceklerin ·ilk temi- marah yolcu trenleri Haydarpaşa Bilecik kısmın işlernı 
78 liradır.Eksiltmesi 23-12- nat makbuz veya mektubla- yecektir. 
935 pazartesi gunu saat rile 2490 numaralı kanunun Bu sebeple 18-12-935 tarihinde Elazizden 19-12-93.5 

14,30 dadır. Şartnamesi Ko 2, 3 cü maddelerindeki ve- tarihinde Fevzipaşadan çıkan 1007 ve 19-12-935 tarı 
misyonumuzda öğleden ev- saikle birlikte teklifnamele- hinde Adanadan çıkan 407 ve Mersinden çıkan 507 nu 
vel görülebilir. Eksiltmeye rini ihale saatinden en az maralı katarlarla devamı olan 207-7 katarlara ve 
gireceklerin ilk teminat mak bir saat evveline kadar Fın- 19-12-935 tarihinde İzmirden çıkan 1107 katara 
buzlarile birlikte ihale giı- dıklıda Satınalma Komis- Bilecik - Haydarpaşa "Bilecik Hariç" arasındaki ista5 

nü vakti muayyende Fın- yonuna vermeleri. (7893) yonlar için yolcu kabul edilmiyecektir.(7895) (3662) 
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Harbiye okulu için on bu- 5 6 7 liradır. Şartname ve 
Tlrl 111111 lr•ıt 1 11111 Tırl-1•181 çuk ton bulgur 25-12-935 nümunesi Komisyonda gö-

l "• • Careamba günü saat 14,30 rülebilir. İsteklilerin kanun-
Sermayesi: 10.G00.009 ln9lllz Lirası da Tophanede Satmalma da istenilen vesikalarile tek 

Komisyonunda açık eksilt- liflerini ihale saatinden bir 
TUrklyenln b ..... ...-lrl•H• , 

Parl9, Merellp, Rla, LOR*- ve .......... . 
Muır, Kıbru, Irak, Iran, f'i&lfn •• Yunapiftee'cla 

me ile alınacaktır. Tahmin saat evvel Komisyona ver· 
bedeli beher kilostı on altı meleri. (324) (7734) 
buçuk kuruştur. İlk temina 10121 

tube1m tı yüz otuz liradır. Sartna- • • • 
me ve nümunesi komisyon- Tophanede Askeri fırınm

fta• da sörülebilir. İsteklilerin da teraküm eden 1200 kilo 
nlstand• Fllyallerl varclırı '812 belli saatte komisyona gel- sönmüş kömür 1 7 Birinci-

H 
1 meleri. (313) (7723) kinun 935 salı günü saat 

Yugoslavya, Romanya, urlye 

er tlrHl Banka muamelelef.I llPB'• 10123 14,45 de Tophanede Satın-

Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinden 

Turhal fek• PelwlllMlnda• 1W Mn•t 
ı,ınde s. ...... n llalananclan ılhld•••ll ,..._ 
lerln vagondan vapura kaclar nald~..a kapela 
zarf uaullıl• ve 21. llkklnun 188S tarihinde la 
tnbulacla .. h~ekapıcla T .. ,.enıncla .. ker BU 
roaunde tallbln• ihale eclllecekUr. 

.......... ve tafallat letenlNllw Samaun 
Şek• 88rolerıncla• ahnablllr. 

••• _,. __________________ .. Harbiye ve merbutu okul alma Komisyonunda pa- ---............. ----------------

31 BUYUK SAHiFE; 7i•lerce örnek .. ....-. a:PWm1t1e1hla .w' lar için 35 ton pirinç 25-12- ZJrbkla satılacaktır. Beher 
~ ~ild•, renkli tabıoı ... , w 1 .. a..,....tifi iden ..ı..ı. g35 çarşamba günü saat 15 kilosunun tahmin fiatı 7 5 
.. clalaa Wrçok faydalı~ tloha 

1 
te Tophanede Satınalma Ko santimdir. Son teminatı 

A kk b 1 k K t b · da 200 kuruştur. İsteklilerin ya a 1c1 1 1 a 1 ::::. ı:~~ belli saatte komisyona gel-
... l'fnM! .a- kadar...,_. fimdicl• A7•hk•INcrlar km · ı ••• ı.t~ Tahmin bedeli 10400 lira- meleri. <333> (7825) 

dır. tik: teminatı 780 liradır. 10270 

.... _ .... _ ............................ Sartnamevenümunesi ko- • • • 
------------------

1
_
03

_
19 

misyonda cörülör. lstekli- İhtiyat Subay okulu için 

J d G 1 k 1 
v lerin kanuni vesikal.Ue be- yalnız Kumaşı ciheti Askeri 

an arma ene om utan ıgı raber ihale -tinden bir yeden verilmek üzere maa 
A-U t 1 K · d mt evvel tekliflerini Ko- şapka 1100 ili 1200 takım 

rm8r8 8 Jn8 ma OmlSyOnUn an: misyoıp.~ O) harici elbise 3 Kanunusani 
..... lit:.ıı 936 cuma ·· ii ~t ıs te 
ve tifteye 111 • 
A- Bir çiftine 460 kuruı değer biçilen 25,000 kun· 

duranın ilk teminatı 7,000 lira, şartname bedeli 575 ku
ruş ve kapalı :ıarf eksiltmesi 18-12-935 çarpmba ıünü 
aaat 15. 

B - Çiftine 25 kuruş değer biçilen 21,199 Yün ço
rabm ilk teminatı 397 lira 49 kuruı, eartnameai par•
m ve kapalı zarf eksiltmesi 19-12-935 peqembe aünü 
1aat 15 te. 

C - Bir kilosuna 30 kuruş değer verilen 2,000 lira
lık Makarnanm ilk teminatı 150 lira, eartnanıesi para
audır. Açık eksiltmesi 20-12-935 cuma ıünü saat 10 da. 

2 - Eksiltme Ankara Jandarma Genel Komutan
hiı Kurafmda yçılacak, prtnameler buradan alma .. 
caktır. 

3 - EJt.Utmeye rirmek isteyenlerin vaktinde ve şart· 
namede )'Uih belseler içinde bulunacak teklif mektup
larmı vaktinde venniı olmalan. (3521) (7626) 

'"' 

• 

Har~ire ve merbutu o- misyonunda kapalı zarfla 
kullar ıçın 1 O ton sabun eksiltmeye konulmuştur. 
26-12-935 Peqembe günü Tahmin bedeli beher takanı 
saat 14 te Tophanede Sa· 12 liradır. İlk teminatı 1080 
~ Ko~ayonunda a- liradır. Sartname ve nümu· 
çık ek~ltme ~e alına~ktır. nesi Komisyonda görülebi· 
Tahmin bedelı 2700 lıradır. lir. İsteklilerin kanuni ve· 
İlk teminatı 202 buçuk lira sikalariyle beraber ihale saa 
dır. Sartnameai komisyon- tinden bir aaat evvel tek
da cörülebilir. İsteklilerin liflerini Komisyona verme
belli saatle Komisyona cel- leri. ( 331 ) ( 7 827) 
meleri. (~21) (7731) 10212 

• • • 10125 ••• 

Harbiye ve merbutu o- İstanbul Levamn Deniz 

• 

kullar için ı O ton zeytin ta· yollama müdürlüğü için on 
netli 2.S-12-935 pereembe bin kilo Motorin yağı 3 ı .. 
ıttıill -t ı 4,30 da Topha- kincikinun 936 cuma gttnü 
nede Satmalma Komiayo- saat 14 te Tophanede Satın· 
nunda ~ık eksiltme ile ah· alına Komisyonunda açık 
nacaktır. Tahmin bedeli eksiltme ile almacaktır. Tah 
2200 liradır. İlk teminatı min bedeli beher kilosu 7 
165 liradır. Şartnamesi Ko lnın1I 75 santimdir. İlk te- -------------------

misyonda cörülebilir. İstek rninatı 58 lira 13 kuruıtur. Nafıa Bakanlıgından ·. 
lilerin belli saatte Komisyo- Şartname ve nümunesi Ko· 
na celmeleri. (322) (7732) misyonda &örülebilir. İstek 24 Birincikinun 935 salı günü saat 10 da Ankarada 

• ._ • ıoızcs 1il~rin belli saatte Komis- Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Oda-
Harp Akadmıiai bayva .. Y~ı;:.>ıelmeleri. <33~~73 sında 1817 lira 14 kuruı muhammen bedelli 38 parça· 

natl için 200 ton yulaf ---------- dan ibaret 660, 78 m2 yol keçesi açık eksiltmeye komll· 
23-12-935 pObteel rlnil J KUÇUK ILA"LA R 1 m111tur. 
aaat ıs te Tophanede Satm ----, -'"'!'----~. Bu ile aid eartnam• param olarak Bakanlık Ma1Mme 
alina Komisyonunda kapah lılki • faklk.- a1a1 .. -.. idi. Dairesinden verilecektir. 
zarfla eksiltmesi yapılacak· aiti Mtiael .......... ..,.,_.. Muftldlat teminat 139 lira 28 k\ıruttUr*' 

T hm• bed 1· • Dr. Jlatit Tahaia TubaYUI Ankara. İ....._Lw!t--1- 2~12 935 --t- .-lı-ıı 10 ~- •'--1 k tır. a ın e 1 12 bıa claa eelarimiu ··•·ip. - BOlt•• il~ .,.. .. llUI auuu saat Qll ~' 
liradır. tik teminatı 900 li- a Tepe malaallui 103 ._..... Te. Mal-- Eblltme KamiQcnuna miiracaatlan lhmi
rachr. Sartnan:ıe ve nümune '*'-=sun ıoss7 dır. (J580) (7737) 1010 
.. Komisyonda görülebUir. 
İsteklilerin kanuni vesika· 
larile tekliflerini ihale saa
tinden bir saat evvel Komii 
yona vermeleri. ( 323) 

(7733) 10129 ••• 
Harp Akademisi Hayva~ 

Çok Mühim 
Erkek .... farla ,. 

...... lktlcl•, bel9ev
.. 1c111ıve d•maa...a• 
U.... Almuya'41a Uta Sd 
Horw A. G fabrika-• 
0LANDOKRATIN'i 

natı içln 108 ton arpanıa 
kapali sarf1a ekliltmesl kullenmall en emin ve 
2s-ız,..g35 ~ Pni mu-ır ~ecllr. 
eaat 14,aO da Tophanede ;.;;:•::.:.=;tt• 
Satmalnia Komisyonunda ZAMM Bcza Depoeu 
yapdaeaktır. Tahmin bedeli --• lallllllt 
7580 ıtra&r. tik tmdnatı ul 

---
En aQzel Bayram ve Yllbaşı hediyesi 

bir U E saatidir. 
ao •en .. H& Mr tect'Otte m•h•ulQdOr • ............................. 

..,..._...,. ı 11ıaı•u, letlkıat cadclMI _. 

....... 41a ı MATCI Mft•lt, TUnel Olldde8I a9 

l
LK ... ~U, SUitan ........... YenlO.... ........... 

.... ._, .. , VAKHVMIOPU&.O alUHll ... R, ..... 
--..u. Arpacılar aokak 48 Ye ·~ 
Halftldlye llOkalc H-M 

&.. NIWAN, Sirk.ol, ......... 80 
..... ,.... ı lllZA TbPht. a.nıca•a• _...... • 

• ............... VllA,..._fhMle 
"""""' DeM8U : t.tanbUI ... "09 l(ape, T.. f:lan 19 Telefbn : 21994 
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A KARA PALAS 

.. 
Muazzani 
Senebaşı 
Reveyonu 

Masalar şimdiden tutulmaktadır. 

Toptan 
ve 

Perakende 

kUHAJLARI -
SULTAH 
HAHAt144 

TEL: 24~88/9 

Gaip Evrak 
14-12-935 cumartesi akıtamı Köp· 

rüden Haydarpap ve Kadıköyüne 

saat 21,10 geçe kalkan Erenköy va-

~ 
purunda, içinde resmi evrak ve dosya

{ lar bulunan çanta ile bir paket unut-
tum. Bunları bulanın resmi evr-akı ait 
olduğu makama posta ile yollaması 
insaniyet namına rica olunur. 

KAR GiBi 
SEVAZLATIR 

Devredilecek ihtira beratı 
" Yapıştırma etiketlere mahsus u

sulde islahat" hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 28 Eylül 1931 tarih ve 

1320 numaralı ihtira beratTnın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 
veyahut icara verilmesi teklif edil
mekte olmakla bu hususda fazla ma

lfımat edinmek isteyenlerin Galata As 
lan han 5 inci kat 1-4 numaralara mü-

TAKSiTLE 

•• KURK 
MAnTOLAR 

CAKETLER 
TiLKiLER 

GARnlTÜRLER 

Buhrandolayisile her yerden 
ehven 

TEDIYATTA KOLAYILK 

V. HACI YA"i 
Adres: Mahmud paşa Kürkçü 
Han geçidinde sol kol No. 47*49 

Telefon 21987 
Şubesi: Kapahçarşı Kürkçüler 

No. 22 

10073 

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

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

10229 

Dr. ZEKAl MUAMMER 
BAKTERi YOLOJI 

Laboratuvarı 
(Tifo, Frengi, Sıtma) nm kan 

muayenelcrile teşhisi,Difteri, bal
gam, cerahat, idrar, kazurat mua
yeneleri ve kanda üre, ıeker, ko

lesterin mikdarlarilc istenilen aıı
lar, vesair biolojik tahliller yapı
lır. Çembcrlitaı karı111nda Güzel 
apartmıan No. 4. Tel,22037. • 

10316 

--------·--·-······ 
lJ mum! nqriyat ve yan itleri mü
diirü : M ü m t a z F AlK. Gazete· 
ellik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. la-

tanbul, Ankara caddesi. 100 
Basıldıfı yer: TAN V.atbaa11 

Yalnız iki 

gününüz 

kaldı 
acele ediniz 

ikramiyeli 

satışlarda 

YDzde 100 
karınız vardır 

Ankara - İzmir 

Samsun - Mersin 
PAZARLARI .. 

İstanbul - Beyoğlu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy - Beşiktaş ---
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satın ,Alma Komisyonundan: 

Merkezimiz ve tahaffuzhaneler için 7 5 ila 100 aded 
yerli malı battaniye ve 7 5 ila 100 aded yerli amerikan 
bezinden nevresim yaptırılacaktır. 

A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 7 50 ve nev
resimlerin 3 9 O kuruştur. 

B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek 
ve şartnameleri de parasız olarak merkez levazımından 
alınacaktır. 

C - Eksiltme 20 Birincikanun 935 cuma günü saat 
14 de Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satına lma Komisyo
nunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır 
E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 5 7, nevresim

lerin 39 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler sürülmeğe baş

Jamadari muvakkat teminatlarını yatıi:-malan lazımdır. 
(7680) 10048 

~®~@ WOllrID/A~D 
JI 

Hava kurumu büyük piyankosu 

BÜYÜK iKRAMiYESi: 

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

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

adet ( 100,000) liralık mükafat vardır. 
' Ketlde: Yılbatı geceal yapllacakt1r ... 

Biletler: ( 2,S ) , ( S ) ve ( 10 ) llrad1r. 
Vakit kaybetmeclan hemen blletlnlzl ahnız ... 

10340 

MEŞHUR 

Daimon Pilleri 
Biltün diter pillerden fazla aydın· 
lahr ye hep•;nd~n d11vanıklıdır 

; ./' 

OAIMON 

!11©~ 
YllOIRIM Pili 

Türkiye Umumı Acenteleri: 

GABAY BiRADERLER 
Sahf Depo•u: 
JAK DEKALO H Ş0REKAsl 

l•tanbul Tabtakale 

9820 
---~-

KASRETLE·TAHAYYOL·E': TI' IGIN 
GENÇ LiGE: vu~ 

ADEMi IKTıDAR 

BELGEVŞEKLIGl"E 


