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neye i 1 k Hücumlar Başladı Feshetti! 

Kabine Azası, Aralarında Görüşüyorlar -
Baldvinin Yerinde Kalacağı Şayiası -

Petrol Ambargosundan Vazgeçecekler mi? 

Kara Elmas 
3 

T ürlt kömür •anayiinin biricik mer. 
lıe~, Zonguldak hav;uuıdır. Bu ba. 
lıumdan, havza, Türk medeniyeti. 
nin •anayi beıiii •ayılır. .. .....-..~ . ........, 

Keramet söylemek iddiasına kalk
maksızın, denebilir ki, lngilterenin, 
Almanyanın bugünkü medeniyet sevi
yesine erişmelerinde en büyük amil,kö
nıür olmuştur. Hele İngiltere, üstünlü
ğünü, hiç 1üphe yok ki, herşeyden ev· 
vel buharın icadına, makinelerine, yani 
kömüre borçludur. Medeniyet, tabiat • 
t~ saklı kuvvetleri bulmak ve onlan 
insanlar lehine en iyi kullanmak de -
nıekse, o halde hangi millet bunu öte· 
kinden evvel keşfeder ve kendi lehine 
daha iyi kullanabilirse, o, daha üstün 
demektir. Milletlerin inkişaf tarihlerin
den çıkan hüküm budur. 

Yine bir hakikattir ki, milletlerin 
bütün mücadeleleri, medeniyetlerinin 
mücadelesidir ve bugünkü demir ve çe
lik medeniyeti de kömüre dayanagel
rn~ktedir. O halde Türk medeniyetini 
--1. \.••1ı,. ... ._., .. _ .... __ ,"' .... ,, ....... ;I!' .....,;"'•'!!•-
ta demıre •e 'Çtliğe istinat ettirmek za-
~ H•,...-ıı buhara. ne et.
ıek elektrlfe ihtiyaç vardır. Memleke-
timizi yükseltmek için şunu ve bunu 
yapacağımıza göre, ne edersek edelim, 
nihayet gelip kömür sanayiine dayan· 
mak mecburiyetindeyiz. 

• 

Ayazağa C· aye+i 

Yeni Seçim 26 lkin

cikanunda Yapılacak 

Çaldaris ve Kral Jorj 

r Kralın parlamentoyu fealtine dair 
olan haberler Beıinci aa;ylamızcla l 

Suriyede 
Türk Heyetinin 
Konuşmaları 
Antakyada ~ıkan "Yeni Gün" gaze· 

tesine Beruttan yazılıyor: "On günden 
beri burada bulu
nan Türk heyeti ile 
yüce komiserlik ve 
Emniyet Direktör· 
lüğü arasındaki ko 
nuşmalar sona er -
miıtir. Türk heyeti 
azasından biri bu a 
raifa Filiıtine gide
rek İngiliz yüce ko 
miıeri ilt ~onuıtuk 
tan .onra tekrar bu 
raya dönmüştür Ha 
her verildiğine gö-

ŞUKRU re, iki hükllmet de-
legeleri arasında ka 

rarlaştırılan maddelerin hülisası şu -
[Arkası 9 uncuda] 

TAN Yakında 
Amerlkadan 
Getl rttl§I Harfler 
ile Cjıkacaktır 

S A Y 1 240 - 3543 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 
BAŞMUHARRIRI 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür : 24318. Yazı 1$leri ı 24319. 
ldare ve fdatbaa : 24310 

Habeş - ita/yan Harbi 

30000 Habeş Askeri 
Taarruza Geçti 

ita/yanlar 
Verdiklerini 

Çok . Telefat 
Gizlemi11orlar ,. . '\ 

Roma, 1 7 .A.A.- Ma
reşal Badoglio, şu telgra
fı göndermiştir: 

Maitimchet geçidi ya
kininde Taccaze üzerin
de otuz bin Habeş, İtal
yan ileri mevzilerine hü
cum etmiştir. 

İtalyanlar geri çekil
mektedir. 
Çarpışmalar, devam e-

diyor. 
r Diier harp haberleri ve Paria tek 
lifleri etrafındaki Habeı cevabı 
beıinci saylamı:&Jadtr. l lmparator dürbünle cepheye cidea 

askerleri seyrediyor 

Türk kömür sanayiinin biricik mer
kezi, Zonguldak havzasıdır. Bu bakım· 
dan, havza, Türk medeniyetinin sana
yi beşiği sayılır. En ucuz kömür bu • 
tada çıkar, en mükemmel sanayi bu 
havza etrafında kurulabilir. İngiltere 
için Gal havzası ne ise, bizim için bu
rası odur. Rur havzası Alman medeni
yetinin nasıl bir tekasüf noktası ola -
bilmiıse, Zonguldak ta bizim sanayi me 
deniyetimizin bir toplanma, yığılma 
noktası olmağa namzettir. İngiliz me
deniyetinin ıantiyelcri birkaç kömür 
havzası üzerinde olduğu gibi, Türk 
medeniyetinin şantiyeleri de bu mınta
kada teessüs edecektir. 

Abdullah Cinayetini 
Hakime Anlat.yor 

Veznedar Hüseyin Hüsnüyü Öldüren 

Abdullah Dün Mahkemeye Çıkarıldı 

Ve Cinayetin Bütün Tafsilatını Anlattı 

Kamut ayda 

Gazete -ı 
Sayfaları 

Fakat şu da muhakkak ki, havzada 
bu vaziyeti yaratmak için daha yapıla. 
~ak çok İJ vardır. Her ıeyden önce bu
ıün oradaki dağınıklığı ortadan kal -
dırmak ve müteferrik ellerde taksime 
uğramıJ vaziyeti toplayarak havzayı 
bir elden idare etmek lazımdır. Ancak 
bu sayededir ki, Masarifi umumiye, 
lrleclisi idare vaziyetleri ve amortisman 
hisselerinin kabararak maliyet fiyatla
rını artırmasının önüne geçilebilir. 
Çünkü havzayı bir elden idare takdi • 
tinde, ve çok yerlerde. bir tarafta ya
pılan tesisattan diğer tarafın da isti • 
fadeıini temin etmek kabildir. Yoksa 
bugünkü gibi muhtelif ocakl,ar, muhte
lif idareler elinde kaldıkça. herkes ken. 
di ocağı için ayn tesisat. ayn lavuar, 
•yn tetki1at vücude getirmeğe mecbur 
bulundukça. ucuz kömür tedarik ede
bilmek imkanı asla gercekleşemez. Mi
lal: §U ocağın bir tüneli vardır. Yanın
d;ıki ocak ta bu tünelden istifade ede
bilir. Fakat yanındaki ocak başka elce 
idare edildiği için ikinci bir tünel de o 
kazmak mecburiyetindedir. Bu işlerde 
tn yabancı gözlere bile derhal çarpan 
bu sakatlıklar kaldırılarak bütün kö
llıür isimiz Concentre edilirse elde edi
lecek faydalar muhakkak ki bugüne na· 
ıaran nisbetsiz olacaktır. Şimdiki va
riyet, umumi. işletme ve amortisman 
ll\asraflarını arttırmakta iken, tek el 
idaresi kurulunca, jstihsal fiyattan he
men inecek, bir taraftan memleket da. 
bilinde kömürü ucuza vermekle sana
t'iin geli,imi temin edilecek, öte taraf. 
t.n de belki bütün Bahri Sefit havzası
llın kömür hakimiyeti elimize geçebile
tektir. 
Yunanİltanm kömUrü yoktur, Mrsr

tın kömilril yoktur, İtalyanın kömürü 
toktur. Yua?oslavyanm kömürU yok • 
tur, hatta Romanyanın. Fasın ve Ce
liıvirin kömürü yoktur. Bu suretle biz, 
kitiln bu lcömUre ihtivacı olan mcmle-

(Arkası 3 üncüde] 
Ali Naci KARACAN 

Veznr.dar Hüseyin Hüsnüyü cinayetin yapıldığı Ayazağaya gö
türen ve dün saıbah meydana çıkarılan 2116 numaralı taksi 

Galata postanesi veznedarı Hüse
yin Hüsnünün, nasıl öldürüldüğü bü
tün tafsili.tiyle aydınlanıyor. 

Dün sabah emniyet direktörlüğün
de tekrar sorguya çekilen Abdullah, 
arkadaşı Yunusla birlikte Şişliden O· 

tomobille Ayazağaya gittiklerini, vez 
nedarı da bir köpek satmak bahanesi
le aldattıklarını söylemiştir. İkinci 
Şube memurlarile seyrüseferin sıkı 
araştırmaları sonımda katillerle vez
n~darı götüren otomobil, öğleden ev· 
vel meydana çıkarılmıştır. Otomobi
lin numarası 2116 dır. Bu arabada ha. 
dise gecesi, Ahmet oğlu Mustafa is
minde bir şoför çalışmı,tır. Mustafa. 
emniyet müdürlüğüne getirilmiş ve 
nezaret altına alınmıştır. Şişlide Me. 
cidiye mahallesinde oturan Mustafa, 
Bomonti taksi durağında çahtmakta
dır. Polis memurlarının sordukları su 
allere açık cevaplar vererek ıunları 
söylemiştir: 

Katilleri götüren fOIÖr 
neler a n l a t ı y o r '1 

"- Bomonti durağında bekliyor
dum. Saat dokuz buçuk sularında yan 
larında bir av köpeği olan üç yolcu 
geldi. Ayazağaya gideceklerini aöy-

lediler. Ben, bunları böyle yanlarında 
köpekle görünce avcı zannettim. Hat. 
ti, yolda arkada oturan yolculardan 

[Arkası 7 incide] 

1 

Ev KRALif;ESi 

Müsabakamız 

Büyük 
Bir Alaka 
Uyandırdı 

Müsabaka şartları ve hediyele
lerimizle beraber bir öğretme
nin Ev Kadınlığı hakkındaki 
miltaleaaı 4 üncü sayfamızda. 

Dahiliye Encümeni Tah

did Layihasını Reddetti 

Kamutay Dahili~ Encümeni üyelerin
den: izzet Ulvi, Vaafi Raşit, Rasih 
Kaplan, Nakiye llgün, Hacim Gezer 

Anltara, 17 (Hmun muhabirimiz 
bildiriyor) - Kamutay dahiliye en. 
cümeni ,a:cete aaylalannın tahdidi 
hakkında matbuat kanununa bir 
madde eklenmeaine dair olan kanun 
lôyihaını reddetmİftİr. 

Her vesile ile Negüse sadakatlerini arzeden Habeşliler 

65 de HelJecan 

! Boğaz Yolcuları Dün Gece 
Bir Kaza Atlatt ı lar 

65 Numaranın Pervanesi Kırıldı Ve Vapur 
Beykoza Yanaştırılarak Yolcuları Çıkarıldı -

65 numara Köprü iskelesinde 

Şirketi Hayrlyenin 65 numaralı 
vapuru', dün akıam üzeri Boiaziçin 
de yolculanna •• eyecan veren bir 
kaza geçinniıtir. Hadiae .<iyle ol. 
muıtur: 

Köprüden 3,20 aeferini yapan bu 
vapur, Beykoza yakın Urumbahçe 
önlerine geldiii zaman pervanesi 
lunlmııtır. 

Hadise pek ani olduğu için, halk, 
vapurun mühim bir kazaya uğra • 
dığını sanarak büyük telatadüımü, 
tür. Hidiaeden ıonra kaptan, der. 
bal vapunı aahilden açmıf ve ka • 

raya otunnak tehlikesini bu suret • 
le atlatmı,tır. Nihayet, uzun çahı • 
malardan aonra, vapur tek uakur • 
la Beykoz iskelesine yanattınlaralr 
yolcular cıkarılmıt ve yardıma ~e. 
len diğer vapura nakledilmiıt.ar. 

65 numaralı vapur, bu aabah Ha. 
lice alınarak tamire aokulacaktır. 
Deniz ticaret direktörlüğü, kaza et 
rafında tahkikata ba4lamıthr Va. · 
purun kınlan pervanesi bu~n fen 
heyetleri tarafındıtn muayenf' .. c1; • 
lecek ve evvelce bit- arıza olup ol
madığı araıtınlacaktır. 
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Dl1Sl1NDöKC ~· 
Dar Bilgi Ve Kültür 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Profesörü Dr. Richard 
Honig, ayda bir çıkan Yücel adlı 
bilgi ve kültür mecmuasında~ 
«Üniversiteyi lisenin bir devamı 
zannedenler kadar, diyor, muay
yen ihtisas bilgileri veren bir mü-ı 
essese telakki edenler de onun 
seciyesinde aldanmış olurlar.,, 

Tasarruf 
Haftası 
Bitiyor 

Celal Bayar Bu Ak

§am Vereceği Söylev .. 

le Haf tayı Kapatacak 

Tıp Fakültesine yalnız doktor 
olmak için, Hukuk Fakültesine 
yalnız avukat olmak için, Fen Fa
kültesine de yalnız kimyager ol
mak için devam eden bir genci, U 
niversitenin asıl manası üstünde 
uyandırmak ve düşündürmek için 
yazılan bu makale, her Üniversi
telinin bir felsefe kültürüne de 
6ahip olmasını şart koşuyor. Çün
kü «yaşadığımız devir bilgide ve 
işte ihtisası zaruri kılıyocsa da 
diğer taraftan bütün ilimlerin 
müşterek bir köke irca edilebile
ceği ve bizatihi bu kök idrak ve 
şuurda zaptedilmedikçe, bu ilim
leri teker teker hakkiyle edin -
rnek mümkün olmadığı unutul
mamalıdır.,, 

Üniversitenin asıl gayesini ta
yin eden bu yazı, ayni zamanda 
kültür sözünün pek dağınık tef-
6irlere uğrayan manalarından en 
doğrusunu da tesbit etmiş sayıla
bilir: Felsefe kültürüne, yani tam 
kavrayışlı bir tefekküre bağlı ol
mayan herhangi bir bilgi, kültür 
değildir. Bunun için, hatırımda 
yanlış kalmamışsa, galiba Her
riot, bir alim için «çok malfimatlı 
adam, fakat kültürü yok!,, demiş
ti. 

Bizde bu kültürsüz alimler pek 
çoktur: Gayet iyi riyaziye, hu
kuk, tarih, edebiyat, fizik ilah .... 
bildikleri halde felsefe kültürün
den mahrum oldukları için ihti
saslarının dört duvarı içine ka
panmış, dışarıya pencere açamı
yarak bulundukları nokta etra
fındaki ufukları kucaklayan ge
niş idrak bakışından mahrum 
kalmışlardır. 

Yalnız Üniversiteliler için de
ı;il, etütlerini onun dışında .,xaıp
mrş bütün mesleK aaamları, bü
tün edebiyatçılar ve muharrirler 
için de felsefe kültüründen uzak 
durmak, hiç şüphesiz, kültürün 
en hakiki manasına yabancı kal
maktır ki onlan dar bilginin ka
ranlığı ve taassubu içinde dört 
dönmeğe mahkum eder. 

Peyami SAFA 

Moskova 
Radyosunda 
Türk~e Karmen 
Moskova radyosu bugün İstanbul 

saatiyle 18,30 da Karmen operasını ve
recektir. Geçen sene ıehrimizi ve An
karayı ziyaret etmiş olan Sovyet artist 
leri operanın temsiline iştirak edecek
lerdir. Operaya ait bazı tafsilSt ve şar 
kılar tiirkçe olarak verilecektir. 

Akay Bilet Ücretleri 
indirilecek 

).kay direktörü Cemil, idarenin 936 
bütçesi için lktısat Vekaletiyle temas 
larda bulunmak üzere dün akşam An
karaya gitmiştir. Cemil, kömür fiyat
larının ucuzlaması yüzünden, indirile
cek olan vapur ücretleri üzerinde de 
konuşmalar yapacaktır. 

No. 123 

Cumbadan 
Rumbaya 

Strver BEDi 

Tahsin Beyle Cemile erte.i gün Se
limin evine sittiler. Fakat yolda, Tah
ain Bey, Selimin babasını bİT kahvede 
sörmek daha muvafık olacağını söyle
miıti. Eve en yakm kahvede bekledi. 
Can.ile Selimin evine yalnız ba,ına 
gitti, Nail Beye oğlundan 1rizli olarak, 
Tahsin Beyin kahvede bt.Wediğini ha
ber verdi. 

Sonra hastanın oda.ana rirdi. 
Selimin gözlerinde bugiin fazla kan 

...-dr. Canile onun hatmnı sorarken 
huna dikkat etmemiı sörüruneğe ça
bııyordu. 

Selim dedi ki: 
- Dün rece bir iki. saatten fazla 

uyumadım. Göğsümde hır aiırhk ,.ar. 
dı ve hep bu seyahat meselesini dü-
ıundüm. 

Selim yalnız uyumamııa de~l, ai.la
llUfa da çok benziyordu. Cemıle yıne 
onun iki elini de tutarak: 

Tasarruf haftası münasebetiyle dün 
Halkevlerinde, mekteplerde, radyoda 
konferanslara devam edilmiştir. Mek -
tt>plerde yazı müsabakaları yapılmış
tır. Bu müsabakalarda kazanan çocuk
lara yemiş hediye edilecektir. Vitrin 
ve yemiş müsabakalarının da sonu bu
gün alınacaktır. Heyet üyeleri dün ak
~ama kadar yerli kumaşlarla süslenmiş 
olan vitrinleri görerek notlarını vermiş 
tir. Heyet bugünkü topl.antısmda vit
rin müsabakasında kaz~nanlan ayıra
caktır. lstanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve 
Üsküdar olmak üzere dört semtte bi
rinci gelene altın, ikincilere de gümüş 
madalyalar verilecektir. Yemiş müsa
bakasının sonu yarından sonra alınabi
lecektir. Bakkallardan gelecek olan ku 
ponlarla ayrıca tasnif edilecek ve bu 
müsabakada kazananlara 370 parça i
pekli kostümJük, şapka, ayakkabı gibi 
rpuhtelif eşya hediye edilecektir. Ta
sarruf hastası, Ekonomi Bakanı Celal 
Bayann Ankarada vereceği bir söylev 
le bu akşam bitecektir. Celil Bayarın 
söylevi radyo ile her tarafa verilecek
tir. Haftanın sonu olduğu için lktısat 
ve Tasarruf Cemiyeti bugUn Taksim 
Cümhuriyet abidesine de bir çelenk ko 
yacaktır. 

BELEDiYE 

Francela Ve Elanek Fiat· 
ları İndirildi 

Narh komisyonu dün toplanmı§, bu 
günden itibaren muteber olmak üzere 
on beş günlük yeni fiyatları tesbit et
miştir. Francala 17 kuruşa, birinci 
nevi ekmek 12 kuruşa, ikinci ekmek 
l 1 kuruşa indirilmiştir. 

Ekmek fiyatları hakkında belediye 
de ıu tebliği göndermiştir : 

lstanbul Belediyesinden: 
Kanunuevvelin 18 inci gününden 

itibaren Birinci ekmek 12. lkinciA
mek 11 ve francala 17 kuruıtur. 

• Qeçen ay içinde lstanbulda 58 ev, 
6 apartıman, 7 dükkan, 2 baraka ol
mak üzere 7 3 bina yeniden yapılmış, 
326 ev tamir edilmiıtir. 

• Geçen ay mezbahada 28849 kara
man, 3914 dağlıç, 3528 kıvırcık, 1861 
keçi, 2560 kuzu, 14 oğlak 1601 öküz, 
331 inek, 339 manda. 96 dana, 427 ma 
lak, 10 boğa olmak üzere 53530 hay
van kesilmiştir. 

• Gazi köprüsünün inıaat projesi 
hazırlanmaya başlanmıştır. Proje dört 
ayda bitirilecek, 15 martta teslim edi
lrcektir. Nisanın ilk haftası içinde 
köprünün temel atma töreni yapılacak 
inşaata ba;şlanacaktır. Köprünün Al • 
nıanyadan getirilecek çelik kısımlan 
da bu müddet içinde bir taraftan geti
ıilmis bulunacaktır. 

• Mühendis Mektebindeki hadise et 
rafında yapılan tahkikat neticelenmiş 
ve hazırlanan rapor Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. Vek~let bu 
rapora göre suçlular hakkındakı kara
rını verecektir. 

Gümü§ Mecidiyeler Kal-
dırılıyor 

Eski gümüş mecidiyeler .. 1 Şubat 
936 tarihinden itibaren tedavulden kalı· 
dmlacaktır. Halk elinde bulunan es\ 
mecidiyelcrin malmüdürlüklerine. ve~g 
borcu olarak verilmesi veya elh dort 
kuruş_ üzerinden değiştirilmesi Finans 
Bakanlığından ilbayhğa bildirilmiştir. 

- Niçin kendini üzüyoraun? dedi, 
ben sana nasıl istenen öyle olıun de
medim mi? 

Selim, bala aeainde bir ailama isti
dadile cevap verdi: 

- Bilmiyorum, her ıeJ hu yakın
l•da bana fazla teıir ediyor. inanır 
mısın? Komıuda bir aramofon var. 
Hazin bir hava çaldıkça cözlerim ya· 
tanyor. Ben eskiden böyle değildim. 
Sonra, her kapı açd!'fta içeri aen giri
yonnuııun ribi aeviniyorum; fl'Cıat se
nin yerine &İren babam bile, en yakın 
akrabamdan biri bile olsa bana öyle 
yabancı, öyle uzak görünüyor ki.. Son
ra dü~ünüyorum, ya daha uzaklarda, 
lıviçrelerde, daha yabancı insanlar 
arasında ne yapacağım? 

Selimin gözleri dolmuıtu. 
Cemile bairrdı: 
- Y o!.. Böyle kendini iizec~lnen 

otur oturduğun yerde. Awupa filan 
istemez. 

- Ama dünkü doktor da citmeli
ıin dedi. 

- Dedi ama bak lakırdısı olurken 
uykun kaç>yor. Bir de oraya gidince 
üzülürsen fayda yerine zarar görürsün. 

- Hem dün gece kendimi Avrupa-
da ölmüı aördüm. . 

- Çok Y&§ıyac:alma. 

Ne Dersiniz? -~ KUÇUK HABERLER 

Eczane Ve Ecza !şleri 
• Ankaraya gitmiş olan Başkırdis

tan Cümhurbaşkam Tahirof dün şeh
rimize dönmüştür. Bir iki güne kadar 

Bu aütunlarda ecza pahalılığı uzak olmasa. Parise gidecektir. 
hakkında yazdığımız aatırların hal Meselci 16 Kônunuevvelcle nü. • lç Bakanlığı teftiş heyeti başkanı 
kın ve hele muz.tarip halkın ne ele. betçı eczaneler liıtesine göre Uı • Sabri, bugün Ankaradan ıehrimize ge 
rece alakaaını çektiöini aldıgv ımı.z k ··d 'b• 5 lecektir. 

a u ar gı ı en a.z O bin nüfuslu • Ticaret odası memurlan tasarruf 
mektup ve telefonlarla anlı,,oruz. genı'• b · d b t ._ 

., r ır yer e gece rr cııı: eczane sandığının feshi kararlaşmrştır. Şim-

Bu arada birkaç noktada bizi açıktır. Eıasen eczanelerin tahdi. diye kadar biriken 16.000 lira me
tenvir edenleri var ki, bugün onla. dinde 15 bin nüfuıa hir dül..kcin he murlara dağıtılacaktır. 
rı gözönüne koyacaiız. sap edilerek adetleri a:ı.altılmıf _ • Ticaret odasmru 936 bütçe ve 

B l tır. Bu oolile bile bir!·ok semtler kadrosu hazırlanmıştır. Yeni kadro 
un ardan birincisi gece nöbetçi Oda Meclisinin ilk toplantısında görü 

l · b' ·b· · d 1.. k eczaneaizlikten müıtrltidirler. Şim eczane erın ın ınn en fOR uza şülecektir. Kadroda esnaf direktörlü • 
l b d; bir de gec~ nöbeti tutan eczane. o U§U ve bu yüz.den azı mü~tacel ğü ihdas edilmiştir. Bu direktörlüğe 

müdavatın vaktinde tedarik edi. leri şeyrekleıtirince hrlk güçliiğe tayin edilen Mehmet Ali yakında yeni 
lememe•idir. uğrar. vazifesine başlayacaktır. Bütçe, geçen 

Meselci bütün Uaküdar semtin . 
Bu itibarla bu nokta iizcrine ye. yıla nisbetle daraltılmıştır. 

niden alakadarların alakalarını • Limanın ıslahı için yapılan tet-
de bir tek nöbetçi ec.&ane vardır. rekmek isteriz. kikler münasebetile Ticaret odasının 
Her günkü nöbetçi eczaneler lis _ da mütaleası sorulmutttur. Ticaret o-

Ondan bafka büsbı·u;:n yeni bir d :ı 
teai tetkik edilirse bunlann biribi. cısı ''Tacirler limandan neler bekliyor 

;ey öğrendik. Henüz t.ıhkikile mcı la ,.. f d b' k rinden nekadar uzak olduğu he • r • mevzuu etra ın a ır an et aç-
aulüz. Ba.zı nöbetrı· eczan•l•r o1öziı· mıştır Ankete gelecek ce a la b' "k men göze çarpar. Bu bir noktadır 0 

:r ~ ~ '" • • v P r lrı -
tutan hastalardan tıpkı taksiler tıkten sonra alınacak netice Liman Ge 

ki, kolaylıkla cevap verilemez.. E~. d ld v nel Direktörlu''g·u··ne bildı'n'lecektı"r. e o ugu gibi "Gece farkı., /ati • 
kiden her eczane gece gelen mü1. yc.rlarmıf. Eğer bu da doğr&ya çı. • İstanbul ikinci mektepte dikilen 
teriye kapıaını açmıya mecburdu. Atatürk abidesi bugün 14 te töreni<" 
Şimdi eczanelerin tahdidile ba§:ı. karaa artık hasta olmamak için ya. açılacaktır. 
yan kolaylıklar arasına bir de bu r4ıdana sığınmaktan bafka yapa - • Göçmen nakliyatına son verilmesi 

cak fey yoktur. d 1 · 1 R d nöbetçi eczane uaulü girdi. Buna o ayısıy e omanya an Türkiyeye ha 
da bir fey demiyeceiiz eğer nö • Biz böyle düıünüyoruz. reket için hazırlanan 6000 kişi nakille 
b t . l b' "b" l sı·z ne dersı·nı"z? ri.:ıin bu mevsim temini yolunda teıe~-e f' ec.zcıne er ın ır erinden çok b~slerde bulunmak üzere Ankaraya 

\.. ~ bır heyet göndermiıterdir. 
~;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~:~:~~= *Ye~H~~tarHe~h~bn~~ş~ 

Plaka Resimleri 

Şoförler Dün de Bele
diyeye Başvurdular 

Plaka Resminin İndirilmesine Sebep Olarak En Baş

ta İşsizlik Ve Malzeme Pahalılığı Gösteriliyor 
Plaka vergisinin ağırlığından şika - zammedilmiştir. Bütün bunlara rağ

yet eden şoförler cemiyeti, dün yeni. men köprü müruriyesinin lağvından 
den belediyeye başvurmuştur. Beledi- sonra da plaka rüsumu yüzde elli faz
yedeki ilgililer, bu isteği iyi karşıla - lalaştırılmıştır. Halbuki, bundan evvel 
mışlar, kedilerinden zarar iddialarına şoförler köprü paralarım müşteriden 
esas olacak resmi istatistikler istemış- alıyorlardı. 
lerdir. Dün, bu hususta kendisiyle gö- C · h • · • 
rüşttiğümüz Şoförler cemiy~tinrl,." .,a- emıyet, u.nısı otomobıllerın he. 
lahiy•~ bir zat sun! ·· ;ı • t" • saba katılmıuını i • t e m i v 0 r 

" Bazı 1<' 1 · ar.ıcflOY"crnıs ır.!.. 1 ooo --··~ .. ıu.ı .. ı.-.J .. uıy c tc11 cuıı1udu 

b. -t k . t ımbs'eller!n. 1 ıaletua.• -.ıt 1•1 taksi tarifesi tcsbit edilirken, bir oto -
ı, a sı o omo ı ennın aza ması, oe- b'J" .. d • 1 k ·k· 

ıedı.yenı'n k d - t k tak . 1 .. d mo ı ın gun e vasati o ara on ı ı se-
oy ugu e sı usu un en f - k b 1 d'l · · H lb k" d ğ'ld' T k t k · 1 .. k h 1 d'ld· ~· er yaptıgı a u e ı mıştı. a u 1 

e ~ ır • • e a sı usu u a. u e 1 ıgı bugün en fazla is yapan bir otomobil 
sıra a şehırde} 150 otomobıl bulundu,- bile ancak yedi s~fer yapabilmektedir. 
ğu halde bugun ancak 500 otomobıl M f ·ı · b k'ld 
k 1 B . 

1 
asra vergı erın u şe ı e artışına 

a mıştır. u sene, cıvar mem eketler- k b"l b .....;; k'' . . rw· d ..... . 
den topladığı lüks otomobilleri taksi mu la 1 'k u 6f" .. n

1 
u. ışsız ıg~. k~' lgodzonu-

1• • d k . ne a ırsa şo or erın ne muş u urum 
ta ımatnamesıne uy urara pıyasaya d ld kl d k B' b ı 
çıkaran bir komisyoncu da hunlardan d~ 0 u an "2~Y. ana çı !r

1
: 1

1
z·. ehe-

k 'k' t · · t b'l · . M ıyeye verecegımız resmı ıste erı a-
anca 1 1 anesını sa a 1 mıştır. es- zırlıyoruz Bunların tetkikı"nd n sonra 
ık l ~ . e 
e ten an amayan ve kazanacagını sa- .. t h kl .... 1 v • 

b k. 1 b b 1 muracaa ımızın a r goru ecegme ve 
nan azı ımse er u ara a arı almak d'l kl · · · · · · · · t · 1 a· p· d h k 'ka . 1 ı e erımızın yerme getırıleceğıne c-
ıs emış er ır. ıyasa a a ı ten ış o · b 1 B ·· k'. · 

1 b .. . . mm u unuyoruz. ugun u vazıyete 
muş o sa, ugun kıymetlen 300 ıle .. lak • . "k' b k r 
1500 lira arasında bulunan taksi oto • ~are, P d'a· resmğın~n ?n 1 ı. !1çu 1

• 
b"ll . . h' 1 'k' Ü b' r radan ye 1 ouçu a ındırlmesı lazımdır. 

mod 1 
w erınbınl ıç 0

1
• mazsal~ dı. ç ın ı- Bizim dileklerimiz, yalnız taksi o~o -

ra eger u ması azımge ır ı b'll · .. · d' M'' 
,,. v • mo ı erı uzerıne ır. uracaatımızın 

Hayat .ucuzl.uguna ragmen mal. hususi otomobillerle hiç bir alakası 
zeme lıatlf'n a r t ı y n r m u • oktu 

B 1 d' b' k · Y r.,. e e ıye, ır aç sene evv:lıne ~az~- Belediye, Şoförleı:: Cemivetinin vere 
ra~ hayatin da_ha ucuzladı~mı ıddıa ceği listeler üzerinde tetkiklerde bu -
edıyor. Bunu bız de kabul e?ıyoruz. Fa lunduktan sonra mümkün olan tenzi _ 
kat, buna rağmen, otomobıl ~evazımr- latı yapacaktır. 
nın da daha fazla pahalılandıgı muhak -----
kaktır. Altı yıl içinde yüzde elli nisbe. 
tinde bir ucuzlayı' kaydedildiği ka· 
bul, edildiği takdırde bu ucuzlayışın 
malzeme fiyatlarındaki akisleri §Öyle 
olmuştur : 

1929 senesinde ve antre parası 26 
kuru§ olarak tesbit edildiği sırada ben 
zinin tenekesi 320 kuruşken blıgün 
beş yüze, kilosu 30 kuruş olan yağın 
da seksene çıkmııtır. Bundan başka, 
yine o tarihten sonra tatbikma başlanı
lan ıümrük tarifesi ile otomobil ye
dek aksamlarına yüzde yüz doksan 

- Biraz dalmıştım, bu rüya büsbü
tün uykumu kaçırdı. Cidden, bak H· 

.. , yalnız sana, çok aaınimi •Öylüyo-
rum, İçimde öyle his vw ki ben Av
rupaya gidersem mutlaka öleceğim. 

Cemile hastanın bir kolunu çimdik· 

Şark Demiryollarmı Satm 
Alma Tetkiklerine Raslandı 

Şark tiemiryollarının hükGmetçe sa
tın alınmasına karar verilmesi üzerine 
batmüfettiş ve müfettişlerden mürek
kep bir heyet kumpanyanın mevcut iş
letme vesaiti üzerinde tetkikat baıta
mıstır. Heyet Sirkecideki tesisattan 
başka Trakyadaki vesaiti de tesbit et
mektedir. Bu tetkikatın sonu bir rapor 
la Bayındırlık Bakahğına bildirilecek
tir. 

ledi: 
- Sus, deli! dedi, nasıl laf o öyle? 

Senin ağzına ölüm hiç yaraımıyor. fe . 
na oluyorum sen böyle söyledikçe. 

- Ne yapayım, hissimi söylüyorum. 
Halbuki Adada, çamlar içinde bir ev 

kayetlerine yol açmı§tır. Bu tikiyet, 
vapurların eskisine nazaran seyrek ve 
gayrimuntazam işlemesinden ileri ıel· 
miştir. Yeni işletme idaresi Haliçte o
turanların azaldığını ileri sürerek yeni 
tarifenin bugünkü nakliyat için kafi 
geleceği kanaatindedir. Eski sosyete -
den devralınan vapurlardan bazıları eı 
ki oldukları için sık, ıık bozulmakta -
dır. İdare, bunların tamiri için lbım· 
gelen hazırlıklara baılamııtır. Tami • 
rat, seferlerin aksamama~ı için müna· 
vebe ile yapılacaktır. 

Baro Toplantısı 
Ciürültülü Oldu 
İstanbul Barosunun heyeti umumi

ye toplantısı dün adliye binasında, a
ğırceza mahkemesi salonunda yapıl
dı. Toplantı epeyi hararetli oldu. 
Baskanlıkta Hasan Havri vardı. Bir
çoıt natıpıcr ısu.ır; a.ıuuat. --n•u••ı n•· 
fiz, B aro Mecmuasının maksadı te
min etmekten uzak kaldığını söyledi 
ve kapatılmasını istedi. Avukat Be
sim Şerif, baro azasından ancak yüz
de onunun taahhütlerini ifa ettiğini 
bu yüzden 37,183 lira taahhüdattan 
bakaya kaldığını söyledi. Besim Şe
rif baronun mesaisine devam etmesi 
için tahsilat yapmaya muhtaç oldu
ğunu, tediye edilemediği cihetle tah
sil imkanı şüpheli olan .. senclik taah
hüdün 24 liradan 12 liraya tenzil e. 
dilmesini istedi. Bu teklif heyeti u
mumiyenin tasvibine uğradı. Fakat 
söz alan bazı avukatlar, bu tenzild~n 
sonra da tahsilatın intizama dönmesi 
kabil olamıyacağını, tahsil şeklinde 
esaslı değişiklikler yapılarak paranın 
yük olmıyacak şekilde alınmasını söy 
le diler. 

Bundan sonra söz alan avukat Vas
fi Aziz, masraf bütçesinin milfr~da
tma itiraz etti ve o da Baro Mecn·u
asımn randıman vermediğinden şika
yet etti. 

Söz istiyenler çoğalıyordu. Vale. 
tin gecikmesi yüzünden kifay.!ti mü
zakere takriri verildi. Baro Başkanı 
Hasan Hayrinin suallere verdiği ce
vaplar dinlendi. Baro Başkant, mec
muaya yapılan hücumların, bilhassa 
kapatmak teklifinin baroyu baltala
mak maksadından ileri geldiğİ!ıi söy
ledi ve masraf bütçesinin müfreda
tını müdafaa etti. 

Neticede masraf ve varidat, inzi
bat heyetinin tensip ettiii ıekild~ 
ekseriyetle kabul edildi. 

tutsa~ sen de beraber olsan, gülsek_ 
eğlensek, vallahi bir teYciğim kalmaz. 
Doktorlar bunu anlamazlar ki... Ba
bam da anlamaz. 

Dudağını Cemilenin kulaiına ya
naıtırdı: 

- Ben ne dütünüyorum, biliyor 
musun? dedi. 

- Ne düşünüyorsun? 
- Kaçmak. 
- Nasıl kaçmak? 
- Kaçmak, basbayağı kaçmak. Ev-

dekilere haber vermeden, aeninle be
raber, Anadolu köylerinden birine 
kaçmak. 

- Sonra? 
- Orada iyi oluncıya kadar, belki 

ilelebet ya,amak. Düşün: Her taraf 
bağlar, bahçeler, onnanlar ortaımda 
yeşil bir t<öy ki orada sen benden bat
ka erkek tannnıyacalum, ben de sen
den batka kadın tanmuyacafım. Gül
ler ve bülbüller arasında heraün bera
ber olacağız. Çobanlık edip a&çinmeii 
bile düşünüyorum. 

Gözleri elalan Cemile: 
- Ne güzeli dedi. 
- Gelir miıin benimle? 
- Gelirim ya. 
- Vallahi düıünüyorum. Daha da 

Venizelos 
istediğini 
Yapacak mı? 

Lüc Valti A t i n a d a 

Gördüklerini Anlatıyor 

Tanınmış kadın muharrirlerden 
Madam Luc Valti dün Yunanistandan 
lstanbula gelmiştir. Bugün Roman· 
yaya gidecektir. 

Madam Luc Valti Romanya bü~B: 
metinin misafiri olacaktır. Kendıll 
Bükreşte konferanslar verecek ve 
Kral Karol ile de bir mülakat yapa
caktır. Luc Vahinin Romanyadan 
:lönüşte Türkiyeye uğraması ve An· 
karaya gitmesi muhtemeldir. 

Madam Luc Valti Fransada ı;ıkan 
"İntransigeant,. , "Faris-Midi,, , ''İn· 
dependance Bel~e ., gazetelerinde ve 
"Journal de la Femme,,, "Candide,, • 
"Gringoire,, • "Annales,, , ''Revue 
Mondiale,, mecmualarında yazılar 
yazmaktadır. Bundan başka kend isi 
"Fransız kalem sahipleri,, , ''Utin 
Matbuatı,, , "Dante Alghieri., ve " Ec 
nebi gazeteler,, cemiyetlerinde de a• 
zadır. 

Madam Luc Valti muhtelif mem1o 
ketlerde büyük reportajlar yapmış ve 
birçok romanlar yazmıştır. Bunlar a· 
rasında "Beşte gelen kadınlar,, , "Ge· 
celerinizin kadını,, , "Bütün kadınlar 
anhyacaklar,, , "Gençlik hatası,, ic;inı 
1i eserleri takdir edilmiş, ve tanınmı ti· 
tır. 

Madam Luc Valtiden Yunanistan 
hakkındaki intıbalarını sorduk, bize 
dedi ki: 

- Vaziyet, bugün, Kralın gelme.. 
sinden önceye nazaran daha gergin .. 
dır. Sebebi de Venizelos partisinin 
Kralın uysal hareketini istismar ~t
m<:ısindedir. Bu güzel hareket muh· 
telif ıekilde anlaşılmıştır. Kralcılar 
Vcnizelosun hücumlarının tekrar baŞ 
larnaısından korkuyorlar. Venizelos 
P:uisten mütemadiyen mektuplar va· 
zarak memleket siyasetine karışı,vor 
Kral da dostlarına istinat etmek vaıi· 
yı-tindf'rı çıkarak mecburen öteki ts· 
rafa istinat eder gibi görünüyor. Kral 
halk trafından çok sevilmektedir. Fa
kat halktan yukarı olan tabaka ara• 
smda yukarda anlattığım vaziyet ol
duğuı.dan gerginlik artıyor ve bugUn 
kü meclisin dağıtılması isteniyor. Di 
ğer taraftan Demercis kabinesi sacıc
ce bir iş kabinesi olacağına siyasete 
karışma~a başladı. Böylece hiç kimse 
tarafından sevilm.iyen, istenmiye'll ·- ----1---· ... ,~--~.t-

Meclis dağılınca derhal intihap 
yapmak icap edecektir. Böylece vaii
yet tavazzuh edecek. Lakin, Kral öl· 
müş olan Venizelizmi diriltmiı ol· 
makla itham edildiği için bu hareke· 
ti yapmakta tereddüt ediyor.,, 

Madam Luc Valti Yunanistanj• 
"Çanta., da doğmuştur. Bu itibarla 
Yunanistan işlerine yakından alaka· 
d;., dır. Hatta kendisi Kral taraftarı· 
dır ve Fransız matbuatında Kralın 
tekrar tahta gelmesi için neıriyatta 
l·u 'unmuştur. 

Madam Luc Valtinin sözleri, b·J 
bainmdan ehemmiyet kesbetmekte· 
dir. H.'l 7 de Konstantin tarafhrları 
meya:unda hapsedilmiı 1919 d:ı bÜ· 
tün emlaki elinden alınmış ve 1922 de 
Plastiras hUkumeti tarafından gı· 
ya!;en idama mahkum edilmiştir. Ma· 
dam Luc Valti diyor ki: 

•·- Hakiki Kral taraftarları Kn!fll 
hareketlerinden müteessir o1mak~a
dırlar. Fakat Kral Jorj gayet ciddi 
düşiinen bir adamdır. Biraz çekingen 
dir.Bir karar almakta tereddüt eder, 
fakat bir defa kararını verdi mi. so· 
nuna kadar tatbikı için çalışır. Ç~~ 
dürllsttür ve namus telakkisi çok bu: 
yüktilr. Hiç kimseye düşündükler:ııı 
söylemez, temsili şeylerden hoşlan· 
maz, konuşmaz. Bir kelime ile es~l 
İspartalıların tam bir nümunesidır. 
Atinada yaşamakta olduğu sarayda 
bir tek kadın, hatta, hizmetçi bıle 
yoktur. Çok mütevazı bir bayat ıe· 

çirmektedir.,, 

=-
düıüneceiün. Belki de yaparız bunu ... 
Ha? Ne derıin? 

- Düıünüriiz, düıünelim, berabet 
düıünelim. 

Cemilenin bu cevabı tMelliıini h•· 
yallerde anyan bir hastalığın en bÜ• 

yük ıifuı gibi Selimin içine ferahlık 
vudi. 

Biraz sonra Nail Bey içeri girdi. 
Cemile, Tahsin Beyle konuırn.al•rl .. 

n.n kısa ıünneainden anlaıaınadıkl~"' 
na bükmetmiıti. Nail Beyin göı:Jerın· 
de mülikabn intibaını aradı. f a)gat .,_. .. 

lamadr. • 
Selimin babasr Cemileye dedi t<ı 1 

Ş · k • kseniı:e.-- unun biraz ulagını çe ··ıe-
Dün aece uyuyamanuı. Avrııpada 0 

.. ,... 

ceiim diye kurmuı, fena rüyaı- 1° 
müt. uyumunrı. 

- Söyledi. Payladım. k•t•'" 
- Basün doktor aanatol'Yorn .. d• 

lolclan getirecek. Siz de bir sörull 
bak n. Ne kö,kler, ne bahçeler!. ~ defi 

Cemile, Nail Beyin bu soı:ujf.;1k 
Tahsin Beyin hi!<bir ıeYe ınu~ filı• 
olamadıiını ve Selimin babasıruJ' 
rinde ıll"ar ettiğini anlamıtb· qar 

Arkası 
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" ULUS ,, un Dil Yazlları 

- Dil Teorisi GUneş 
Üzerine Notlar 

Kültür işleri 

·ortamektepler Zamanla 
llkmektebe Çevrilecek 

•• 
Uzüm Türklerde Günet Kültü Yadigarlan Ve Mııır

daki " Ra ,, Tannımm Türk Kültün
den Geldiğinin Günet • Dil T eoriıiyle l z a h ı 

Yeni Memuriyetim 
Okuyuculanmdan biriai bana ye. 

ni bir manaıp tevcih etmiı, bir mek. 
tupla bildiriyor. Diyor ki: 

'' Baac kimaelerin cana~ mera • 
aminde oukubalan hatafann meni 
tekerrürü '"mnrnda hir (talıdiri 
kıymet) komiayona teıkili karar • 
faıttiından safi aliniain "• lnymet 
talrdiıindelıi t.crühnisden iatila • 
de olunmalı oe her ölünün ıan. H 
,.rafine pre tainul• lı~r edil• .,......, · · ....-ar lrorrm)'Oft cura • 

:blıara. 17 (Huaai muhabirimb 
hilcliri1ar) - Hiiktmet Kültür Ba. 
~ orta olmllara talebe te. 
~ünü önl-- ...... dil. alm 
............... tedbiri•• dair ha. 
aJrladıiı muhtelif projel• hak • 
luacla 7Maacla parti pupmula iaa. 
l.at Tel"acektir. ZamMla orta mek. 
tepleria ilk llMldeplen ilhakı lala•. 
't1IN •anbr. Ba -.ile ,..clamaa.. 
da tahail MYİyelİ ,ülueltilecek •• 
lll'ta mektepl.-den pbDlar lise19 

dewma ____. hulunurlua •ı
lo bir imtihana tibi tutulacaktır. 
Bund- maluat liseleri üni...Uteye 
talebe J8tİftİnn bir okul balıne ko.. 
maldır. Ba malreetla liMl...teki ted 
l'İaat takYiıre olanacak Ye birer aL 
nıf clüa ua .. eclilecektir. Liaeye 
sinne,.• orta okul mesunlan iııe 
-·• ............. daYmı edebilecd". 
lentir. 

Adliyede 
Sür'at 
Temin Ediliyor 

Methud Cürümler Aza
mi Oç Günde Muhake
me Edilip Bitirilecek 

a-...., 17 (Hullllai muhabirimiz
""8) - Aclli,re Bak•nı Şükrü Sa. 
l'&Çoila. Taaarruf baftuı münaaebe 
ti,.le rad,.oda eö,.lediii bir eöyleY • 
..... ha•acliaİ •enaİftİr: 

Acl':..• encümeni. methut ciirim. '- b!._ ta,.ibu11UD miiakereli 
.. batlaDUfbl'· Bu kaman proj..min 
... hallan ıanlardır: 

Methal cüriimlerde zabıta, 1aka.. 
ladıiı M1Çlu,.u •e elelilleri c:lerbal 
CümhariJet Miidcleiumamiaine s6 • 
tiirmekle mükellef olacak: Ciimhu. 
.Vet mücldeiummniai meYCUt delil. 
..... sön imme da•UIDI açmaia lü 
hm sördütü takdirde İfİ ayni sün 
nzifeli mahkemeye ••keclecek • 
tir. 

Pro • • menamaa sön mçlarda .... = muha>-..m ele aıaçla • 
- J --·-··-·o• ...... .1-r··-· -- ., . ..,.. 
~ olmeN4Ür. Ba k..;denia pim& 
iki wt• .. 

Miicldeiummninin 1açan n bnu 
D\ID ,ümulÜne SİriP simıecliiİ Yeya 
6.mme daYaaı açmak icap edip et • 
lllecliii haauaunda tereddüde düt • 
IDui bİrİDcİ iatianad,ır. Bazı zaruri 
Mbepler dol~1le muhakemenin 
•ir cel...ıe intacmm mümkün ola • 
IMmaaı ikinci iatiaaa,.. tetkil eder • •irinci halde Ciimhuriyet Mücldeiu. 
llmmili mütemmim bazı tabidir mu. 
..... ı.r.nnia icraama lümn sördü.. 
li takclirde auçlu,.u niha,.et bir sün 
--... mahk ... ,.e ae•ketmelde mü 
.. U.f tutalmat ikinci halde itin en 
çok iç süa aomaya telürine ce•u 
PNnDiftir. 

Yeni proje bası lnuualanla Mitiia 
l.a melül •• muameleleri ortacı
bW.....k İfİa dojratlaa cle1n7& 
~ aJDi shde .,.hk ... qe iatibli. 
llİ kat.ul etmekte •e maHkm1ecle ele 
•iftaç iltimatlaa kat'i nazar claY& 
IUD bir siDde bitiri ..... iai iatemek ....... 

Meclenf .... ıe1cet1..m çofanda 
tatbik edilmekte olan ba uaul büyük 
llaecliaia tanibiacl ... aonra Tür.:k ad 
li,.m terafmclen da tatbika batla. 
bacak, bö,.lece meznanlan, tahitle. 
ri, sabıta,.. adliyen a,.larca metsul 
..._ lna 11141tbat cüriim •ak'au ek • 
.. ...... .. Wr ..... "ldh.yet i~ 
dncle balledilmit olacaktır. 

Osmanlı 
Saltanatının 
Son GUnleri 

. Z i ya SAKİR'in 
Tarihi vesikalara 
Dayanan bu güzel 
Tarihi eserini 

Yakında 

" TAN,, da 
ne,recleceıız 

Zekl t ve f ıtranızı 
H • v • Kurumuna 

veriniz. 

Yurda mnahtelif mahallerinde 
reni teknik_._ açımıık ta ta•vvur 
lar araamcladır. 

Milhendisler Birli§ i 
Din Toplandı 

Ankara. 17 ( Huauai muhabirimiz 
bildiriyor) - Mübendialw birliiL 
nin umumi konsreai busüa blrliiin 
Y enİf8hirdeki kendi binaunda top • 
lammtllr. Kongre reialiiine Ali H~ 
dar •e katipliklere Remzi •e Şekip 
seçildikten aonra bü,.üld..imize 
.. ,.,. telsraflan çekilmetine •e bir 
liiin f abri reialitini kabul etmit o.. 
lan lanet lnönüne birliiin tefekkür 
lerini aunmak üzere üç k itilik b ir 
heyet aeçitm.aine karar nrilmitt ir. 

Üki idare heyeti reiai, heyetin 
bir ,..ıı.ıc çallflD& raporuna .. bir • 
liiin heaabmı .. zi,.etini söateren 
bir bilinço)'U okumut •e idare he. 
yetİllİla --- .... ,tir. 

ı ..... ~ ........ İatemİftİr. O.-
elan 80IU'& idare &e,.eti •e netri,.at 
tubeai ~imi yapılmıt tuba •e Üye 
lerin dilekleri okmmıuıtur. 

Kamutay Kı' 
Tati ll Yapmıyor 

Ankara, 17 (Huauai muhabirimiz 
bildiri,.or) - Kamuta,..n mutat o. 
lan kq tatilini bu aeae '°apmamuı 
ihtimali •ardır. 

Ankara. 17 ( Huauıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Sov,.et Ruaya ile ara. 
mızda mncut ticari münuebetleri 
iki memleketin menfaatlerine u,. • 
sun •e daha iyi bir tekilde tanzim 
için iki taraf mümeuilleri araam • 
da 1anndan itibaren müzakerelere 
baılanac:aktır-.·----

Yunan Menşeli 
Mal Bedelleri 
Ankara. 17 ( Huauai muhabirimiz 

bildqor) - Bazı sümriikleria Yu 
nan •enteli mal bedellerini aif ola. 
rak Merkez Bankuma ,.abnlmuı 
lbJmaeldifini il.-i eirdiildmi anla. 
tılnutbr. Gümrüld., Genel Direk • 
törlüfü bu huauata sümrüldere bir 
temim ~aparak Yunan menteli mal 
beclellerinin top kı7met üzerinden 
bankaya 1r&bnlmaa ica et•:~İDİ 
bildİrmİftir. p ... 

Defterdarhk Memurlukla. 
rmda Terfiler 

Ankara. 17 ( Huauai muhabirimiz 
ltilcliri,.or) - Finana Bakanlıimm 
Yili,.et memurlarmnı terfileri için 
huırlaclıiı imtihanlara ait sual zarf 
lari defterdarlıklara sönderilmittir. 
imtihan sünl..i 'rill1etlerce tayin 
aiuucakbr. ----
Haralardaki Memur Ve l tÇi 

Çocuklan 
Ankara. 17 (Huauai muhabirimiz 

bilclil'iliyor) - Ka.racahe,. •e Çifte. 
ler harau sibi Tarım Bakanlıima 
batlı mü .... aelerdeki memur Ye İf 
çİ çocuıldannın Ye okumalannı te • 
min için ba çocaklarm en yalun 
kaza Dlerliezindeld okulda ıidip 
s.m..ıerini temin mak .. dile Taran 
Bakanlıiı bir proje bazırlMDı9llr. 
Proje Finane Babnlıimca tetkik 
eclilmektedir. 

Hava Tehlikesini Bilen 
O yeler 

Ankara 17. (A. A.) - Hava tehli
kealni bilen Uyeler liateal: 

HU..yin Nafit, Iatanbul Eyflp Çt.i 
Fabrikam 33,60; Şecaattin 20,80; Ta
al Fedespa Cizlavet L&atik Fabrikası 
55,76: Zorban 27 ,60: Köste Kameı 
25,68: Çepi Aziz Murtaza 53,04: Sait 
Kadıköyilnde 20; Baba Cevat 20; 
Hampanom 20; Muhar 20; Mehmet 
Tlllt 20; Hlmlt 20: Seliın Sabit 20. 

il. miz, mukaddes), "ir" kelimelerini de Piyasasında 
Yükseliş Var Giinet • Dil teorisinin vazettiği eski Mısırlıların "Ra" kelimeaile kar

eaaalar, elimiJ:de bulunan küçük bro- şılaştırabm: 
tür içine ıığdınlmıt olmakla beraber, Ra: ai + _. + ai 
tarih filozofi, filoloji ve lengüistik An: ai + _. + ıi 
aahaamda buıüne kadar söylenen pek Ant; ai + _. + ıi 
çok mevzulara ve yapılan tetkiklere Ar: ai + • + . 
teınu eden meseleleri ihtiva eder. Sumercedeki ("Ra • yahut • Ara" 

lıiınm ~ .ıildi. Utl~ ~ 
lünü dilaris. IComiqona ......,,.1rten 
de müte,._. IHr ilti ( i.etimldör) 

Meaeli "ıünefin ilk i....-• için her =-parlaklık) keliınesinin de etimolojik 
19ydea iiatiin bir obje olduiu, dilin analiJ:i ayni formül ile ifade olunur: 
bundan Çlldıiı meeeleai", Türk di· 

terlilt eJilerelı -- ef7f' ...w. a aa)'llan öliilsr halrlnnda ~. • 
don da iatilade eJilmui .,. ölenin 
deieriıulen laalo ehilt bir fCY YL 
pılmamaa, oe liiarunlrı ~ 
melıtep tafehferinin öteye heri,. 
götüriilmeainin öniin• geçibnaİ ili. 
fiinülmelrteJir.,, 

lindeki bütün eıki ve yeni keliınelc- An: ağ + ar + ağ 
rin bu noktadan tetkikini icap ettir- "Ar' keliıneıi yakutçada (en iyi 
melde kalmıyor; Türk uluıunun eski ıey, aayın, ehemmiyetli, muazzam, 
vatanmda bulunan asan atikayı da 
bu bakımdan incelemeği ıünün me- pak, mukaddeı, iliht) manaama gelir. 
seleai yaparak önümüze koyuyor. De· (Ar toycm - ıemavl ilih). 
mek ki, arkeoloğlann elde ettiği eser· Dikkate pyandır ki "Ar (kuaak)" 
ler de bizi bu noktadan alikadar et- kelim•i Bqkurt lehçesinde terui yıl

Okuyucumun haklomdaki teHC
ciihüne tetelrkür .cı--. Ancak 
te•cib eltili memari•eti kabald• 
mazurum. Çünkü be(yatta •• '"
le in .. nlarm cleierini takdirde it. 
tif ak edemi,.aruz. Ya öldiiktn aoa. 
ra naaıl anlqacajız. Kaldı ki, kimi 
adam Yar: 

melidir. Bu sahada dilcilerimizin, ta- dızr manama gelir (il]. 
rihçilerimizle 11la elbirliği yapmalan Türklerle komıu yaııyan Çukçe di-
limndır. linde bu terazi yıldızına (Rav) denili-

Tilrklerin eıki vatanı olan Orta A•· yor ki Mısırlıların (Ra) lannın ayni
ya ve civarında (Altay, Yeniaey, Gar- dir. Samoid dilinde (in = ,eru) 
bl Sibiryada) bulunan ve sünet kültü "Ay" demektir [12]. "Kör ölür, badem ıözlü olur,, 

Darbı meaelince; hayatta iken ~ 
ıöze ıörünınezken öldükten aon • 
ra kıymeti meydana çıkar. 

ile bağlı olduğu üzerlerindeki ıünet Bu kelimelerin etimolojik analizini 
kurslarından anlatılen ,_putlar. çok!8?· de (Ra) ile karşılattrrahm: 
beri tarih ve ar~loJık llimlennın Ra: Ağ + ar + ağ 
dikkatini celbetmıttır. Kimisi de hayatta iken berkeaia 

m.kbulü ıörünür. Öldükten aon • 

lzmir hanlanncla 6zUm ifleyen 
Türk kulan 

Ankara. 17 ( Huauai muhabirimiz 
bildiriyor) - Eie mmtakaamcla ü.. 
züm piyaaaaı •~ haftaya naza -
ran bir kat daha Jıun.etlenmit •e 
fiatlerde yeniden Jiiluelit ka1de • 
ditmi tir. ' _, . . __ ,_. 

Gelecek mahınu meY..mıne -•z 
ay sibi uzun bir zaman bulunmaam 
dan dolayı üzüm piyaaaamm fiİD 
ıeçtikçe aatlimlataceiı •e fiyatle • 
rin yükaeleceii anlaplmaktadır. 
Tmofiıte tetkik edildiiine söre 
timdiye kadar lzmir boraaamcla 84 
milyon 230 bin kilo ibıiim aablmq. 
trr. 

Ankara. 17 ( Huauai muhabirimiz 
bildiriyor) - Sümer Bank tarafm • 
dan Nazillide 7apılmakta olan ~ 
aucat fabrikuı için Rua,.adan seti. 
rilecek makina Ye alat Ye ede•atı. 
nm gümrük muafiıyetine ait fatura 
yerine ıümriik Yeaikalannm .... tu 
tulmaaı Bakanlar Heyetince karar. 
laıtmlmıftır. 

IZ M IRDE 

Şehrin Altında 
Şehir Var 
Izmir, (Huıual muhabirimlzclen) -

Müzeler Genel Direktörü SaWaaddin 
Kantar, hava tehi~ 
kesine kal"fl korun· 
ma kurumuna bat
vurarak ortaya mü
biın bir iddia atmıt 
tır. Bu iddianın ma 
hiyeti knaca ıudur: 

- Bundan on ıe
kiz aaır evvel, bmi 
rin mütemadi iıtill 
devirlerinde Iyoni• 
yen mimarlan teh
ri harap olmaktan 
korumak endiıeaiy. 
le tehri iki kat üze 
rine lnp etme fi mu SALAHA TTIN 
n&k g6rmütlerdir. KANTAR 
Şehirde kurulaeü evlerin zemin kat
lan •e temelleri yerine gizli bir tehir 
kurarak bunları caleri ve kubbeli n· 
ler ıeJdinde inta ettirmifler, Ozerlerine 
de ikiter, Uçer katlı evler çıkmıtlardır. 
Şehir zamanl• harp ve zelzeleden ha
rap olmuı, yeni lzmir ıehri gizli ka· 
lan bu zemin katlarınm üzerine kurul
muıtur. Altta kalan zemin katlarının 
hava tehlikeıine bqı iatifade etmek 
mümkündür. Bunun için de kum ve 
toprakla dolan knım1an temizlemek 
llznndır.,, 

Hava tehJJkeaine kartı korunma Jm. 
rumu, Müzeler Direktörünün bu iddia 
11118 ilci göstererek kendiıinden izahat 

Bu tabii 11lmaklar, tehir harituı 
almqtır. 

gazden ceçirilmek ıuutile tabit edi
lecektir. 

ı. ınananan 
Te,ekklrl 

Ankara, 17 A.A - Batbakan lı
met İnönü, ta1arruf haftası dolayni
le memeleketin her tarafından aldık
ları telıraflara kartı tewekkürlerini 
bildirmeje Anadolu Ajamuu memur 
etmiılerdir. 

Arkeoloi Florinski "Tomak Univer- Rav: ~ğ ~ ar + av (- af) 
"t · Müzeli" adlı eserinde tU satır- lre: lg + ır + eğ ra: 

sı eaı la b" -
lan yazıyor: Biitün .bu ~~ılaıtırma r .ıze ı~: ''Y rkıldı aitti cihandan da1anam 

ehli kubur,, " B nwm dini ibtiyacabnı naııl teriyor kı, bugune kadar etımolo11sı 

ta~ tıti"i" n.ı-..en ---· ... ·nde ve bilinmiyen ve ilim için muamma teş
"'",,... e ı, a-. .. _. - · k ı· 1 "G .. Dil" 

dini • kült eaerlerinde ıörUlüvor. Bu kil ~d.e~ bazı e ıme er . unet. • 

derler 
Kimi de Bakinin: 

kavmin mesarlan söateri)'OI' ki ilanlar teonsı ile kolayca hal~~dıle~ektir. 
.wret alemine İıımlmltl...dır. Galiba Abdulkadır iNAN 

"Kadrini MnSi mua.. 'lada bilip 
ey Baki,, 

gU~ ali ülGhiyet " hayat membaı 
adcledilmiıtir. Mel.utlar lrut auretinde 
"ıiinet baleai içinde tMvir eck1mi1tir. 
Görülüyor ki lıunlarm akideleri, feti· 
pnden yiikaelınittir" [ ı ı . 

Tariht ...... lerden ölrendiğimize e:ö 
re "Gü,,..~ Kültü" Türklerde pek eıki
di;. Bu Kültiin taıjbt devirlere, tarih
ten önceki zamanlarda kökle§111it bir 
Ktiltün devamı olarak intikal ettiğin
de ıUpbe yoktur. 

Çin tarih lcaynaklannda te1bit eclil
diğine ~öre, H8nlerln imparatoru La-
0.an Gifa1' (Büyük Metenin oğlu) 
Çin imparatoruna yazdığı mektupta 
'°Y • .. sakten dolma•· .... " ay 
~dan ..-nur edihnif, HÖftlerin 
"ıM.--· ." ~.x.e~ordu c21. r \efYftd ij'fi ___ top !urlar. 

Bababnna, ıemaya. yere ve diğer ruh
lara kurban sunarlar. Hakan, her sa· 
hah sarayından çıkarken tulu eden 
Günewe, geceleri de Aya secde eder,, 
[31-

Hönlerin bir ıubeıi olan "Dunhu" 
Türkleri de Giinefe ve A1a taparlardı. 
[4] 

"Geıa-Li" aUlileainln mUeısisi olan 
Çicumin gençliğinde düımandan ka
çarketı bir mnafa ıelmiş ve "ben Gü
neı oğluyum... Haha illhesinin toru· 
nuyum !'' demif, ırmaktaki balıklar ve 
lrurbafalar ona köprü vuifesini gör
müıler. (5). 

TUrlrletjn ev ve çadır kapılan, ge
nel olarak, prka kup olduğu da ta· 
rih ve et:ııoğrafya llimlerinin dikkati
ni celbetmiftir. 

ProfesCSr W. Bartold ".-fc kiiltü -= 
cloiaa sinet kültü" nün Türklere 
m&Muı olup çok eski zamandanberi 
Çinlilerin bunu kaydettiklerini yuınıt
tJT (6]. 

(1) Sahife: ız - 10 İlkteşrin tarihli 
"Uluı,, ta oukduiumuza ıöre Alacahüyük 
hafriyatmda da (GUne, kursları) nı ıöıte
ren ıeyler elde edilmiftlr. 

(2) lakinof (- Hiyacent). Sobranie Sve
den. 1. 28; Decuin, tom I. partie: 2, paıe: 
26. 

(3) takinof, Sob. Sv. I. ıe. 
(4) Ayni eıer, I. 154. 
(5) Aynı eser. n. 55-56. Meşhur etnoı-

rafya ilimlerinden Potanin, "ıök oila,, iti
bdmm Çinlilerden almdıimı iddia eden Iİ· 
noloiları. haklı olarak, cerh ve reddemn.
tir (Voıtoc, Motivi. S. 375 - 376). 

(15) Türklerde defin lyialeri meseleli 
(Zwo, xv, 71 - 72) 

(7) Ba eser "Nara Oamani1e,, kiitüpba
naindeclir. 

dediii sihi herifin k.,meh muaalla 
ta•ında meydana çıkar. 

E ben bunlarla naaıl ufratınm? 1 
Onun i~m beni mazur sönünler. 
ilkin fafılacak te,. deiil mi?. 

Hep bana böyle becla.. itler teklif 
ederler. Bir ründen bir süne de 
bir tek adam ~ıpı 

''Felek! Gel buraya! Su penee • 
renin önünde otur. Önünden kaç 
adam sececek .. ,1 Adam baflD& 
bir metelik f,, 

Diye en kola• bir it teklif ebneL 
Ne hikmettir bu benim beda•acı • 
lafım bilmem ki 1 

B.FELEK 
(8) Baron Tesenhauıen "Altm orduya -------------• 

ait matcnyallar mecmuası,, S. 3 ve ba$ka-
larL 

(97 ....... T•lılW' fı ..ıdlr _, • ..,._ 
n,, Reaan, 1927, S. 11. 

(10) Verbitski, Altayski İnorodsi, S. 89. 
(11) Potanin, OSZM. iV. s. 727. 
(12) Potanin OSZM .. iV. ı. 821. 

Kara Elmas 
[Bat tarafı 1 incide] 

ketler başmda Türk kömürlerinin hi
kimiyetini temin edebilecek bir vaziyet 
tcyiJ:. Bunun yansını temin etmek de. 
mek, ıenede Türk kömürleri için en az 
bq milyon tonluk bir sarf sahası el
de etmek demektir. Buna, dahildeki 
sanayiimizin inkip.fına göre llzım o
lacak mikdan da ilbe edince, çok ya· 
lan zamanda, havzayı, büyük mikyaa.
ta kömür çıkartabilecek vaziyete ge • 
tirmek ve havzayı bu vaziyeti yarata
bilecek tedbirlerle cihazlandırmak mec
buriyetinde olduğumuz anlaşılabilir. 

Havzada böyle bir keıif çalıtmanm 
bir taraftan da memlekette yaratacağı 
it hac mi n i d ü ! ü n ü n! B u 
serveti nakledecek vapurlar, timen • 
diferler, amelenin çalışması ve bütün 
bu hareketlerin uyandıracağı hayat, 
memleketin veçheıini değiıtirir, denıe 
yerıiz değildir. 

Ali Naci KARACAN 

Yaya Y olculann Gecit Yer
leri T eapit Edildi 

Büyük ıokak ve caddelerde hallan 
emniyetle dolaşabilmesi için, belediye 
ce yaptırılan tetkikler dün, sona ennit 
tir. Bu tetkikler sonunda, halkın br
pdan karşıya geçmeğe mecbur oldutu 
yerlerle üç ve dört yol ağızlan tesbft 
olunmut ve birer krokileri yapıl1m1tır. 
Aynca dar aokaklar için bir de harita 
vücude getirilmistir. Bu krokilere ayn 
lan yerlere 936 bütçesinden ayn!acak 
tahsisatla renkli kaldrnm dötenecek. 
halk, karşıdan kartıya milnhaaıran bu 
renkli kaldmmb yerlerden geçebilecek 
tir. Nakı1 vautalan, renkli yerlere gel
dikleri zaman duracakla, evvelt halka 
yol veecekler, 10nra buralarda pyet 
ağır olarak geçeceklerdir. Buna muka 
bil. renksiz yerlerden nakil vaatalan 
halka yol vermeğe mecbur tutulmadall 
!e tam yolla ceçebileceklerdir. 

Ecnebi K •ıma,Ian Yerli 
Firma ile Satanlar 

Yabancı memleketlerden kaçak ot.a
rak getirilen ipekli kumatları yerli fir
malar albnda satanlardan 18 i daha 
mahkemeye verilmi,tir. Suçlulann 7 il 
l&tanbulda, on biri başka 'ehirlerde
dir. Tahkikata devam edilmektecltr. 

KidlınJar devrinde (10 • 12 asırlar
da) Çinlilerin "cenun lcültii" Türkleri? 
"dolan s6nef kültü" nü tazyik etti. 
Mofol hakimiyeti zamanında ise bu 
Çin ve Mofol kültü Orta Aıyada 
reunt kUlt oldu. Bununla beraber "do
lan ıünet kültü" Tüklerde devam etti. 
"Mih • n l9i ....,.,, [7] adlı bir ~-..-... ~ _....,.. 
yazma eserde "Kırplarm 16 mcı aur
da bile ıünet'e taptıkları" yuılmJ!tn'· 
Hattl Moıollardan bir 1mmmm da bu 
eski Tilrk dinini devam ettirmiı olduk· 
ları sanı1mUttilr. Ibnuı - Elir "M.,.ol
ler tilhi --nu1a sa •ı• te....-."' 
diyor [8]. 

Prof. Gordlevald Kunn (Han-Ker· 
man) Türklerinin killtilrlerinden balı· 
seden eserine "bunlarda esld paganizm 
bakiyeleri vardır: yemin ederken ıG· 
net 1 ........ , derlW' diyor [9]. 

Altay Türklerinin kozmogoni ve mi· 
toloiilerinde •ki Türklerin "Günet 
Kültü" an'anni pek bariz olarak giSze 
çarpar. 

Kosmoconiye ciSre UI.... veya 
AeJıa,. denilen erkek tann icat ve ya· 
ratma ~ "At-" den almq
tn' [10]. 

Altaylıların {ıGnq) e ( .... ) ; 
(ay) a da (ata) dediklerine care bu 
( A.pma) sfiDetten bqka bir teY delil· 
dir. 

• 
"CiiMt • Dil" teorislain bu labada 

bwe yeni ufuklar açacatı tllı>heıizdir. 
Meaeıt eaki MıurW.nn "Ra" larını 
alalım. Ealıci Mıurlılarm (Ra) lan "Gü 
nat • Dil,. teoriıile en ilmi bir tekilde 
f(>yle izah olunur: 

Ra - Al + ar + al= arat - + 
ni = Ra. 

Türkçedeki .,...,, _,, - (pak. te-

Fotoğraf ·Tahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomiıt Profesör J ean Carteret'nin okuyucutammnn 

karakterleri hakkında yaptığı teıhisleri neıre devam ediyoruz:] 
Taze olmakla beraber zeki bir karak 

ter. Birçok meıelelerin iç yüzünü an. 
lamak iatiyor. Fen
ne temayülü vardır. 
Her ıeyde umumi 
bir müvazene gör -
mek iıter. lbtiyat • 
kar ve kapabdır. 
Daima doğruluğu 
arar. Mağrurdur, 

Fakat gururundan 
bahıetmez. Her te
ye kartı iatihzam 
vardır, Ukin bu ia 
tihzuı hayattaki feJ 

RAUF ALPAY ıefesini bozmaya • 
caktır. Emin bir 111-

tikbali iddia edebilir. Samimi arkadap 
azdır. 

Oldukça mütebariz dimai! bir tan
danaı var. Hiılerine kapılmu. lntiJ:a
mı ve berhanci bir ıeyin doğru ve aıb
hatli olmaıını se
ver, it ba§111da mü
tereddittir. Otori • 
teai. bir ıeneral o
toritesinden ziya
de, bir daire tefinin 
otoritesi huduttan 
içinde kalır. Hlkim 
ye mütehakkim ol· 
matı delil, nezaret 
ye idare etmeli ter. 
cih eder. Bazı en
dfteleri vardır. Fa-
kat hem kendiıin- (Hayati Meriç] 
den emin, hem ken. 
disine emniyet edilecek adamdır. 

Resimlerinizi bize eönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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Dikiş Öğretmeni Bayan 
Hayriyeye Göre ... 

Müsabakamız Kadar Kadına Hakiki Saadetin Evinin Dı
şında Değil, İçinde Olduğunu Öğreten Bir Yol Yoktur 

Sultanahmet Kız San'at Mektebinde kızlarımızdan birkaçı 

Sultanahmet Kız San'at Okulu Di- .---=-----~-=--=----.._ 
k"ş Oğretmeni Bayan Hayriye üze
rinde incelemeler yapuğı modelden 
başını kaldırarak: 

- Çok orijinal bir buluş! dedi, T;)n 
gazetesi, bizde yapılmadık bir işe gi
rişiyor. Kadına hakiki saadetin evinin 
dışında değil, içinde olduğunu bunun 
kadar açık anlatan bir yol bulunamaz
dı. 

Ben, bir dikiş öğretmeni olduğum 
için, çizmeden dışarı çıkmıyarak, ev 
kadınlığını dikiş bakımından ele alaca~ 
ğrm. 

Söz gelişi, bir jorjet entari yaptır
mak istiyorum. Jorjetin metresi bir li
radır. Dört metre jorjet kumaş dört li
ra eder. Eğer bunu kendim biçip dike
cek olursam. garnitürünü filan da he
saba katarak, bir jorjet entari, bana 
en fada beş ve en geniş tahminle c1.1lı 
liraya mal olur. 

Halbuki, bir de bunu dışarda ter~i
ye diktirdiğimi farzedelim: Şöyle böy
le bir terzi. kumaşa bet liradan aşağı 
makas vurmaz. Bunun garnitürünü, 
düğmesini, şusunu busunu da kendi 
alacağına göre, üzerine iki lira daha 
koymak lazımdır. Şu halde, bir jorjet 
entariyi en az on bir liraya mal edi
yorum, demektir. 

Biri be . ötek" on bir. Ara yerde-ya
rnfan fazla fark var. 

Dikişini kendi diken bir bayan. işte 
ou altı lirayı iktısat eder ve arttırdığı 
para ile başka bir ihtiyacını karşılar. 

Sonra bir şey daha var: Gerçekten 
2evk sahibi bir kadın, terziye elbise 
diktirmeği, kendi zevkine kar!lı bir 
emnivetsizl"k sayar. Ve buda haklıdır 
da .. Çünkü, terziye baş vurduğu gün, 
kendi zevkine değil, terzinin zevkine 
göre giyinmeği prensip olarak kabul 
etmiş demektir. 

M üsabaka 
Şartları Ve 
Hediyelerimiz 
1 - Dikit ve biçki, -2 - Yemek pitir 

mek 3 - Çocuk bakımı, 4 - Ev idareai 
gibi' dort kısımdan ibaret olan milsabaka
mızm teknik idaresıni, imtihanlarmı, mü. 
kafatlarmm daiıtılmaıımı Kız San'at Mek
teplerinin değerli idare ve tedris heyetleri 
deruhde ediyorlar. Müsabakaya herkes 
kayıtsız, ıartsu: girebilecektir. Kupon ve
ya gazetemizin bir parçasını kesmek kül. 
feti yoktur. Yalnız tunlar müsabakaları. 
mıza giremiycccklcrdir : 

Profeeyoneller, yani terziler, mürebbi· 
yeler, haotabalacılar, doktorlar, ebeler, 
öğretmenler ve sazetemiz: menıupları ile 
aileleri. 

Hediyeler 
Dikit ve biçki 

Birinciyeı 200 lira değerinde bir pırlan
ta yüzük. 

lkincıyeı 160 lira delerinde bir d:kiı ve 
nakı1 makinesi. 

Oçüncüyeı 75 lira deterinde kumaı ve
ya kurk, 

Dördüncüye: 2S lira deterinde diki1 ku· 
tullU. 

Beıtnciye: 15 Ura değerinde bir mcuı· 
ken. 

Altıncıdan 7ÜZ:Üncüye kadar muhtelif 
hediyeler. 

Yemek piıirmek: 

Birinciye: 200 lira değerinde bir yemek 
odası takımı. 

lkinciyeı 150 lira değerinde çatal ve bı· 
çak takımı. 

Üçüncüye: 75 lira dderinde tabak ta
kınu. 

Dördüncüyeı 50 lira deierinde 12 lriıi· 
lilc kare dö tabl. 

Be4inciye: 15 lira değerinde çay ta
kımı. 

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

Ev bakımı: 

Birinciye: 200 lira değerinde bir salon 

SA GLIK 
ÖGÜTLERi 

Balık Yağını Nasıl İçmeli 
Bu mevsimin en değerli ilacını 

methetmek istiyorum ama, kokusunun 
ve tadının ağır olmasından dolayı, 
sadece iyiliklerini saysam, kızacaksı
nız diye, ilkin onun kolayca nasıl içi
lebileceğini söyliyeceğim. 

Bahkyağrnın kokusunu kapamak 
için türlü türlü çareler vardır: Bazı 
anneler çocuklarına bir kaşık bahkya· 
ğı içirdikten sonra arkasından acele 
bir dilim portakal yahut bir dilim el
ma yedirirler. Kimisi balıkyağmın içi
ne birkaç damla nane yağı yahut bir 
az ökaliptol koyar. Benim bildiğim 
kadar, bahkyağmı en kolayca içme
nin yolu onu şöylece iki tabaka bira 
arasında içmektir: Küçük bir barda
ğın, daha iyisi bir şarap kadehinin 
içine iki parmak bira koyarsınız, o
nun üzerine bir çorba kaşığı balık ya
ğını koyarsınız, daha üzerine de bar
dağın ağzına kadar tekrar bira doldu
rursunuz. Balıkyağı tabakası iki ta
baka bira arasında kalır. Bardaktaki 
bira içilirken balık yağının kokusu ve 
tadı hemen hemen hiç belli olmadan 
geçer. Balıkyağının kokusunu kaybet
tirecek kadar az miktarda içilen bira 
da ayrıca bir fayda verir. 

Balıkyağını bu suretle kolayca iç
menin çaresini bulduktan sonra, onun 
senasını dinlemekten artık canınız sı
.kdmaz. 

Zaten ben onun senasını daha yap
madan bile faydalarını çocukluğunuz
danberi işitmişsinizdir. Hele vitamin 
sözü çıkahdanberi balıkyağının kıy

meti bir kat daha artmıştır. Çünkü 
çocukların büyümesine hizmet eden 
A vitamininden balık yağında bol bol 
vardır. Bundan dolayı büyümeleri, 
gelişmeleri geciken çocuklara öteden. 
beri kış mevsiminde balıkyağı içirmek 
haklı olduğu gibi bu usule devam et

mek gene haklıdır. 
Bahkyağı yalnız zayıf çocukların 

dostu değildir. Kemik hastalığına tu
tulanlara, müzmin romatizmahlara, şe 
ker hastalığı olanlara, bir tarafların· 
da açılan bir çıbanı uzun zaman kapa
tamıyanlara, ateşsiz verem hastaları· 
na da pek iyi gelir. Ben adlarını söy
lemiyeyim, siz ne olduklarını anlayı
nız, o kötü iki bulaşık hastalığa bile 
balıkyağmın büyük faydası vardır. 
Onun ağır kokusuna bakmadan, bir
talam :deri hast;ıı.ı,1,. ..... ~ .. h.alılcva~ı 
sürdüren mütehassıs hekimler de var-
dır. 

Ymekte iştahı olmıyanlar, kilo ka-
zanmak istiyen zayıflar, balık~ğı iç
tikleri vakit ondan çok fayda görür
ler. Balıkyağı en iyi en tesirli kuvvet 

ilaçlarından biridir. 
Balıkyağını içmenin kolayını öğren 

dikten, faydalarını anladıktan sonra 
onun rengine göre cinsını seçmek 
kalır. Balıkyağmm açık sarıdan başlı 
yarak sarı, esmer, kara diye dört tür
lüsü vardır. Açık renklileri Morina 
balıklarının avlandıkları yerle~e ba· 
lığın karaciğerinden sızan en taze yağ 
]ardır. Koyu renkte olanları ise, balık 
lar avlandıktan sonra götürüldükleri 
uzak yerlerde kokmuş karaciğerleri 

takımı. 
ikinciye: 160 lira değerinde bir radyo. ı 
Üçüncüye: 75 lira değerinde bir avize. 
OördÜncü7e: 50 lira değerinde salon 

tazyik ederek çıkarılırlar. Şu halde en 
tazesi şüphesiz açık renkte olanlar· 
dır. Zaten bunların kokuları daha ha-
fif ve içilmeleri kolay olur. Bazı kim
selerin koyu renkte balıkyağını, daha 
kuvvetli olur diye tercih etmeleri 
doğru değildir. 

saati. . . . 
Beşinciye: 15 lıra dcğerınde bır tablo. 
Altıncıdan yüzüncüye kadar muhtelif 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Bir Kaza 
Otobüs Devrildi, 

Dört Yaralı Var ! 
Edime, (Hususi Muhabirimiz bil

diriyor) - Edirneden Kırklareline 
gitmekte olan bir otobüs, İnece yo
kuşundan aşağı inerken devrilmiştir. 
Bu kazada biri ağır, üçü hafif olmak 
üzere dört kişi yaralanmıştır. Kırk
lareli hastanesinde yaralılardan biri
nin bacağı kesilmiştir. Adlıye, tahki
kata el koymuştur. 

Söğüt' de 

Kdın oynatmak yÜ%Ünden 

Söğüt, (Hususi Muhabirimiz bildi
riyor) - Bozöyük ilçesinin Çepni 
köyünden birkaç kişi, kadın oynat
mak üzere, Oluklu köyündc>n Meh
met ve Abdurrahmanı evlerine davet 
etmişlerdir. Bu grup, gece kadın oy
natırlarken, köy delikanlıların lan bir 
kısmı silah ve kamalarla evi basmı~
:ar, kadınları almak istemişlerdir. Bu 
sırada pathyan silahlar, oradakiler
de.o biçoğunu yaralamıştır. Misafir 
bulunan Mehmetle Abdurrahman al
dıkları yaranın tesiriyle ijlmüşler
dir. Diğerlerinin içinde afır yaralılar 
vardır. Tahkikata devam edilnıekte
dı. 

Bir cinayet i~lendi 
Söğüt, (TAN) - Burada feci bir 

cinayet işlenmiştir: Ahır köyünden 
Kadir, ayn·ı köyden Mehmet ve Mü
minin kızkardeşini kendi kardeşine 
istemiştir. Menfi cevap verilince, Ka
dir ile kardeşi, kızın ağabeyisi Meh
medi cami avlusunda öldürmüşlerdir. 
Hadise sırasında Mümin de ağır ya
ralanmıştır. Vak'anın suçluları yaka
lanmış, haklarında takibata başlanmış 
tır. 

Kandıra' da 

Kandıroda Cümhuriyet buğdayı 

Kandıra, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Adapazarı ıslahı büzur 
istasyonunda Türk mütehassısları ta
rafından iklimimize ve topraklarımıza 
uydurulan verimli bir buğdayın köy
lülerimize dağıtılması işi bitirilmiş 
gibidir. Bu buğdayın ismi Cümhuriyet 
buğdayı olarak konulmuştur. En az 
verimi bire kırktır. Buğdayı beyaz 
unlu ve özlüdür. İliiç1anmıs · olarak ki
""""' 21.uyıuyt: tıı:!l ... uruştatraagıuımı! 
tır ve her köy ahalisinin hiç olmazsa 
birer nümune edinmesine azami mü
saadekarhk gösterilmiştir. Ekim işle· 
rile bilhassa ziraat mühendisi Sala
hattin Polavra meşgul olmaktadır. 

Kandıra ziraat bankası, köylüye 
yaptığı zirai yardımı otuz bin liraya 
çıkarmıştır. Bu yardım, istiyenlere 
tohumluk buğday olarak, istiyenlere 
de para şeklinde ve zincirleme kefa
let tahtındadır. 

K öylü birliği kuruldu 

Kandıra, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Kandıra ileçbaylığına bağ· 
lı bütün köyler arasında bir köylü bir
liği kurulmuştur. Her köylü gayet az 
bir verimle bu kuruma üye olacaktır. 
Birliğin vazifesi gerek özel muhase
be işyarlığı ve gerekse diğer dairelere 
ait, fakat yapılabilmesine halen imkan 
bulunmıyan işlere yar.dım suretile iş
tirak edecektir. Birliğin teşekkülü 
her cihetten ilçe ve köylere faydayı 
muciptir. 

Antep Fıstığ~nın En iyi 
Cinslerini Yetiştiriyoruz 

Bir fıstık ağacından meyva toplanıyor 

[Hususi muhabirimiz ya%ıyor:] 

Pazarcık, 15 
İlçemiz evvelce, Maraş iline bağlı 

iken son teşkilatta Gaziantep iline 
bağlanmıştır. Pazarcık; Gaziantep -
Maraş şosesi üzerinde bulunmaktadır, 
Mevkii ilçe teciminin yükselmesine 
çok elverişlidir. Fevzipaaş - Diyarbe
kir demiryolunun ilçe yakininden 
geçmesi de ayrıca ekonomik durum 
üzerinde tesirler · yapmaktadır. Nüfu
su 30 bin kadardır. 102 köyü vardır. 
Çoğunda köy yasası tatbik edilen 
köylerin su, yol, sağlık, kültür işleri
ne büyük önem verilmektedir. 

Pazarcık etrafındaki sulak ve çok 
zengin topraklarile büyük bir çiftçi 
yeri olabilecek şartlan bir arada top
lamıştır. Dağlıklanndan inen gür, 
zengin sular, düzlüklerinde yer yer 
toplanmış bulunan gölcükler su biri
kintileri Pazarcığı her şeyden evvel 
bir pirinç memleketi haline getirmek
tedir. Her çeşit hububattan başka 
şimdi bile 100 bin kiloyu geçen hası
la tile pirinç mezruatının en ehemmi
yetlisidir. llçenin geniş meralarında 
da birçok koyun ve keçi beslenmekte
dir. 

Pazarcık mmtakasında yetişen fıs
tıklar da ilçeye büyük bir gelir temin 
etmektedir. Fıstığın anası sakız ağa
cıdır ki, meyvasma Merengiş derler. a•- ..,. ... .,. , .. " , , _. 
rak çerez gibi Y,enir. Daha ziyade 
yağı çıkarılarak sabun yapılışında 
kullanılır. Sakız ağacı veyahut ekilen 
fıstıklar aşılanarak fıstık ağacı mey
vesi elde edilir. Yıl aşırı hasılat ver
mek bura fıstığının adeti gibidir. 
Bunda devşirme usullerindeki sakat
lktan ziyade meyve veren filizlerin 
ancak yılın tekamül edebilmesi sebep 
gösterilmektedir. Fakat fsıtık ağacı
nın dayanıklılığı kadar meyvesi de 
naziktir. Mevsimlerin biraz fena git-

mesi, ilkbaharda sıcak gilnleri tak.i~ 
eden ani soğuklar meyveyi yok edıcı 
birer afettir. 

İlçe fıstığının yıllık rekoltelerine 
bakılacak olursa mevsim olan yıllarda 
geçmişlere nispetle bir arttırma gö~
lüyor ki, bu da halkın ve bükQmetın 
gün geçtikçe bu işle olan alakası ve 
faydasız sakız a~açlarının aşılanmak• 
ta ve ıslah edilmekte olduğunu gös• 
termektedir. 931 yılındanberi devaJil 
eden kuraklık 933 yılındaki mahsula• 
tın çok noksan olmasına sebep olmuş• 
tur. 

Fıstık az hafriyata muhtaç ve u e• 
mekle iyi mahsul verir. Teessüs etmiŞ 
bir fıstıklıkta arazi ican dahil olmak• 
sızın beher dönüm fıstıklığı masarifi 
1,7 50 hasılatı 12,000 kuruştur. Beher 
dönümden alınmakta olan bu hasılat 
fstık tarımının önemini bir kat daha 
gösterir. Fıstık tarımı hububat tarı• 
mmda mevcut olması tazımgelen mU
teaddit çift veya yanaşma gibi geni~ • 
teşkilata muhtaç değildir. 
' İlçe fıstığının biricik alım satıtı1 

yeri hemen Gazianteptir. Burada bu 
isin erbabı ve kafi miktarda sermaye 
s~hibi tecimenlerimiz vardır. Fıstık 
natürel olarak ertesi yıllarda da mu• 
hafaza edilebidiğil için mevsim yılla
rında hemen elden çıkarılmaz. Herne 
kadar çiftçilerin birçoğu mahsullerini 
rıiı~d~-~~~~~-~:n-~ıkanrlarsa da aın· 
içindir ki ihracat ;piktarı mevsJm O' 

lan yıl ile olmıyan yıl arasında pei( 
fazla bir fark göstermez. 

Fıstığın en mühim müstehliki Arne 
rikadrı. Bu değerli çerez Amerikaya 
ilk defa olarak 40 yıl evvel gönderil
miştir. Fıstık evvelleri hemen kamilen 
Suriye yolu ile Amerikaya gitmekte 
iken son yıllardaki uyanıklık bu yolu 
oldukça değiştirmiş ve Avrupanın ba· 
zı pasta merkezleri de bu değişikliğe 
yardım etmiştir. - M. Yücel. 

Asri SARAH BERNANRD .• ;:: dünyanın en büyük sahneleri yıldızı 

EL lSABETH BERGN E R 
Yarın akşamdan itibaren 

SARAY SiNEM.ASINDA 
gösterilecek olan 

ÖMRÜMCE SENiNiM 

Bu misalleri çoğaltabiliriz: Terzi 
(rinde olduğu gibi, ahçı işinde de böy· 
ledir. Hiç yemek yapmasını bilmiyen 
bir kadın. mutfağında da ahçının bil
gi ve zevkinin esiridir. Ağzının tadını, 
kendi zevkine göre değil, alıcının zev· 
kine göre ayarlamağa mecbur olur. 
Terzisi, ne dikerse, onu giyer; ahçısı, 
rıe pişirirse, onu yer. Hizmetçi!~. orta
lığı nasıl toplarsa. toplasın, boyun 
eö-ip kabul eder. Halbuki, nhcr kadar 
ehçılıktan, te'l"7.:İ kadar terzilikten, or
ta hinnetçisi kadar te.mİ7.likten anlı
yan bir ev kadınını hiç •timse aldata
maz. Ah!!ı vemeğini pişirirken, terzi 
elbise ini dikerken, hizmetçi ortalık 
toplarken biz.met ettiği bnyanmın zev
kine göre çnlı~mağa kendisini mecbur 

Birinciyeı 1000 lira değerinde ve primi 
tarafonızdıın bildirilecek siı;orta 

Balıkyağ1 yemeklerde birer kaşık 
(çocuklara kahve kaşığı, büyüklere 
çorba kaşığı) olarak içilir. Bir ay iç
tikten sonra bir hafta kadar aralık 
vermeği de unutmamalıdır. 

MES'UD BlR EVLENME 
Pek müessir Fransızc;a sözlü filminde sizi, güldürecek ve ağlatacaktır. 
İlaveten: Noel için bir renkli SİLLY SENFONİ : bir harika; NOEL 
GECESi ve Paramount Jurnal manzaraları arasında Almanya-İngiltere 
arasındaki futbol maçı •. 

görür. 

lkinciyeı 150 lira deferinde bir sine 
bcbi. . 

Üçüncüye: 75 lira değerinde bır ~a-
mofon. . . 

Dördiincüye: 50 lira değerınde bır kol 
saati. 

Be4in('iye ı 15 lira değerinde çanta. 
Altın('•dan yüzüncüye kadar muhtelif 

hediyeler. 
Ev Kraliçesi: 

Hakikl ev kadınlığı, işte bu güçlük
lerinden dolayıdır ki, herkesin kolay
ca başarabileceği işlerden değildir. He
le annelik, kadın zenaatlerinin en gü
cüdür. lyi bir anne olabilmek için, ga
yet derlitoplu bulunmak, eline aldığı 
işi becerebilecek kabiliyette olmak Hi.- Bütün bu imtihanlardan ıonra, dort 
zımdır. Ev kadını, iyi anneden ayrıl- kısmm ciordıine birden eirmi& ve muayyen 
maz. Cünkü bütün iyi analar, iyi birer derecevı kazanmış olanlar arasmda da bir 

• .. _,_ d · imtih•~ yapılacak ve kazanan ev kraliçesi 
ev laı.dmıdf1'lar. Yine ~auar e eyım: ilS.n rdilerek kendisine 750 lira dierinde 
Diki§ ve biçki, ev kadınlrimın en baş- bir kürk manto hediye olunacaktır. 
ta gelen şartlarından ve icaplarmdan-.1.-...... ___________ , __ _ 

tek olduğunu blirim. 

Lokman HEKiM 

Rasathanede Bir Kayıp 
Kandilli Rasathanesi rasıtı Vr! Kan

dilli Lisesi muallimlerinden Ali Ul
vi vefat etmiş, dün Anadoluhisarma 
gömillmüş;ür. Ali Ulvi, üstat Fati.nin 
muavinlerınden ve rasathanemızin 
mühim uzuvlarından idi. Ölümü, kC'll· 
disini tanıyanları çok müteessir et
miştir. 

d ır. Dikisini, kendi diken (cftdm, koca
sının geliri &rtmaıına, dışarda çalış· 
mz.ksızın yardım etmiı olur. 

Çiçek Aşısı Ve Sıhhat Ba· 
Yalnız şunu derim ki: Her kadm, · kanlığının Bir lzahi 

Bütün kadınlar, bir terzi kadar di
kiş dikmesini bilsinler, demiyorum. 
Bunun yerine getirilemiyecek bir is-

bir terzinin sırasında yanlışını çıkara
bilecek k a d a r terzilikten anlama· 
hdır. - Salahaddin GUNGO R 

H a r i k Hayat K a z a ve Otomobil 

Sigortalannızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bitafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

lW~W@~ 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 9809 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekil
lig:nden: 

Tan gazetesinin 6.12.935 tarihli 
nüshasında Taze Aşı başlığı ile neş
redilen bir yazıda !stanbuldaki ba-zı 
aile ve doktorların İ&tanbulda bulu
nan çiçek aşısının ta"Zeliğinden şiıphc 
ederek kullanacakları çisek a~ılarını 
Ankaradan getirtmekte oldukları ha
ber verilmektedir . 

Eskimi§ ve miadlan geçmiş olan a
şıların imha edilerek kullanıl:ııaiarı
na meydan verilmemesi usulden ol
duğu gibi, Ankara Merkez Hıfzıssıh
ha Milesseseıi tarafından İstanbul 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet MUdür-
1:.lğUne her ay muntazaman ve ihti
yacı karşılıyacak miktarda taze çi
ç~k aşısı gönderilmekte olduğundan, 
bu hususta herhangi bir şüpheye ma
hal olmadığı ve müdürlükte her za
man taze çiçek asısı bulundurulduğu 
tavzih olunur. 

Üsküdar Aııliye Ceza Hakimi Bay 
Mehmed Ali Akyol'un kızı Bayan Se
miha ile genç askeri doktorlarımız
dan Bay Haki Dolunay'ın evlenme tö
renleri bu pazartesi günü akşamı To
katlıyan salonlarında yapılmıştır. 
Genç çiftlere saadetler temenni ede 
riz. 

YILDIZ 
Sinemasında 

Haftanın en çok muvaffak olan 

filmi 

DANTE'nin 
CEHENNEMi 

milyonluk film 

İlaveten : Müzik üstadlaındap 

JOHANNES BRAHMS : aşkı 

ve eserleri. Ayrıca Fox J urnal 

ve yeni canlı resimler Noel Baba.? 

MiM 
Sabun değildir 

Kir, yağ, lekeleri temizliyen, 
madenleri parlatan bir harikadır. 

Bakkallarınızdan arayınız. 

Amerika radyo şirketinin birinci mugannisi 

B i N G KROS B Y 'yi 
Paramount kumpanyasının israrlarile çevirtebildiği 

birinci filminde görüp dinliyeceksiniz : 

CENNETTE HIRSIZ 
(Fransızca sözlü) 

Zevk - İncelik - Neşe -Güzellik ve emsalsiz bir ses 

Yarın akşam MELEK Sinemasında 

İlaveten: Paramount Jurnal, Londrada yapılan 
İngiliz - Alman futbol maçı 

iKTiSAT VEKALETi IÇ TiCARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 

Türkiyede Hayat Sigorta itile çalı~ak üzere kanuni h ükümler dair~ 
f 1. • · 'l ·-· · 18 7 929 tarı sinde tescil edilerek muvakkaten aa ıyetını talı ettıgını - -. s· Ş"rk . • T .. ı.!ye .,,,. li iıtida ile bildiren V iktorya D iö Berla n qıorta ı etının urıu . . . . . orta••· 

k:iJi bu kere müracaatla kendmnın ga ybubeti esnasında hayat sııı d 
na ait bilcümle muamelatı yapmak ve bu itlerden doğacak davalar .~ 

1 "dd · "'dd 1 h .. •· ·· h sıfatlar• bütün mahkeme erde m u eı mu eaa ey ve uçuncu şa ıs • a 
• h . ld ğ l~ h'yetc bırı -hazır bulunmak üzere Samuel Karasu yu aız o u u sn a 1 • t ai-

en t&yin ettiğini bildinnit ve lizımgelen evrakı vermittir. Kcyfıy; ta

gorta ıirketlerinin teftiı ve mürakabeai hakkındaki 25 haziran 9
2 

rihli kanun hükümlerine muvafık görülmÜf olmakla ilan olunur. 
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Habeı-ıtaı,a 

Yunan Meclı 
Buhranınd n Bir Kabine 

Seçim 26 Kanun 
DIŞ POLiTiKA 

Parl Pllnı 
Ve ınılltere 

Bahsediliyor, Yeni 
·de Y apalacak 

ltalganlar 
Büyük 
Zayiat Verdi 

erand·DO 
ALE.KSA N D R· ı n H.A. TI.RAL.A _ _ __ 

No. 61 Çeviren: M. Ruim OZG1'rl 

İtalyan Kuvvetleri Bir Bütün Gece Yiiriitlük, lngilteregi 
Siddetli Taarruz Karşı- C ~· 1 Bo la~ k 
aında Geri c ek i 1 d i enuptan ~ımtııe , uı 

Roma, 17 (A.A.) - Mareşal 
Badoglio'nun göndermif olduğu 
bir telgrafııameye göre, Habeş • 
ler, Maitimchet geçidi yakininde 
Taccaze üzerinde ltalyanlara hü
cum ederek onlan Dembeguina 
geçidi üzerine çekilmeğe zorla
dıktan sırada bir çevinne mm:ıev
rası ya.pmak için geçidi, nehrin 
mansabı cihetinden geçmiştir. 
tık çarpışmada İtalyanlardan 
dört zabit ile birçok nefer telef 
olm111tur. Habeflerin zayiatı mü
himdir. 

Uç Bin Mi? 
Roma, 17 (A.A.) - Habqleria ht

cum eden kut vetlerlDln otu bin olma 
yıp üç bin oldutu turla edilmektedir. 
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'1 eznedlll'. Hüşegin Hüsnüyü Öldii.rsnler 

uç.lu Abdullah· Mahkemede 
C na in Tafsi .. t~m Anlattı 
Veznedarı 
Behanesiyle Aya~""'~ 

Köpek Satmak 
ına Götürmüşler 

[8qtarafı birincide] 

Erkek .Sinema Ylldızları 
Amerikanın En 'tüksek Sinema Dansörünün 

Macera ile Dolu Hayatı Ve Merakları 
Yüzlerce Elbise Ve 
KravaUarı Olanların 

Hu~ları 

Uf81ı" meseleaf vardır. ZavaUi trricle 
oda hizmetçisiz giyinemedili clbl ,aı
ııu soyunamu; banyosunu da ı1•mas. 

Fraide Altaire'in hakiki illni A ... 
terHt&'dir. Alıl ismini niçin detfŞtir• 
mfttlrl Orumı kendladen bapaa 
bUmu. 



8 ====c:::=============================================T AN=::====::=:::=::::::::::=..:::::::========================= 18 - 12 - 935 

Ekonomi Piyasa - - Borsa J Sazh Çoban 
Yazan : Peride GENCAY 

Türk 
KRONiK ı~~~~ 

para S 1 17 Birincikanun SALI l g tik r azlar 

Servetlerini, tasarruflarını Türk 
parasına emniyet etmeyip te yabancı 
paralara yatıranlar, çok kere bu em
niyetsizliklerinin, daha doğrusu, ba
siretsizliklerinin cezalarını ağır bir 
surette ödemişlerdir. Bir vakitler 1s
terling alanlar, İngiliz lirasının kıy
metten düşmesile gördükleri zararı 
hiçbir zaman unutamazlar. Dolar çok 
kimselerin servetini yemiş, Fransız 
:frangının kıymetten düşürülmesi ih
timali, birçoklarında büyük endişeler 
uyandırmıştır. Bu misalleri daha faz
lalaştırabiliriz. Fakat buna mukabil 
Türk parasına emniyet ve itimat gös
terenler, daha iyi bir tabirle, ekono
mik ve finansal meseleleri bihakkın 
kavrayanlar, daima bu hareketlerinin 
rnüakafatiyle karşılaşmışlardır. 

Şu muhakka~tır ki tasarruf için en 
emın. melce saglam paradır. Türk pa
ra~ı ıse, b~ sağla~ paralar içinde en 
mumtaz bır mevkıe sahiptir. 

Sem tasarruf haftasında birçok dev
let a~.amlarımız verdikleri söylevler
de T~rk.. p~rasının kıymeti ve sağ
lamhg_ı uzennde ehemmiyetle dur
dular. Bizzat Başbakan General İs
met İnönü, paranın kıymetini muha~ 
faza etmek için hükümetin kat'i bir 
a~im sahibi olduğunu söyledi. Eu 
soz~er, vakıaların ve filiyatm verdiği 
netıcelerden çıkarılmıştır. Filhakika 
Tilrk parasının sağlamlığını ve kıy· 
metini muhafaza edebilmek için, ıa. 
ıam gelen bütün şartlar, belki her 

Yaş Meyva 
ihracatımız 

Meyvalarımız Dışarda 

İyi Piyasa Buluyor 

memlekettekinden daha ziyade birde 
mevcuttur. "Sağlam bir büt~eye isti
naden mütemadiyen ilerliyen iktisadi 
faaliyetin, iktısadi bünyenin sarsılmaz 
bir halde oluşu, bu memleketin milli 
para için ayırabileceği ve kabul ede-
ceği teminatın kaffesini vermekte
dir.,, 

Bu sene bütçe hazırlandıktan sonra 
tuz ve şeker fiatlarında yapılan ten

zilata rağmen vaziyet yine maliyenin 
lehine inkişaf etmiştir. Bu yılın altı 
aylık tahakkukunda, icap eden vari
dat temin edildikten başka iki milyon 
liralık ta bir fazlalık vardır. 
Diğer taraftan dış ticaret sağlam e. 

saslara bina edilmiş ve milli paranın 
kıymetini korumak için devlet, lü
zumlu görülen bütün tedbirleri al
mıştır. Ticaret denkleşmesi, ve d"la
yısiyle tediye denkleşmesi üzerinde 
müessir olacak bütün ihtimaller göz 
önüne almmı ve bunlar daima lehi
mize halledilmiştir. Türk parası da 
sağlamlığını işte bu sağlam kökler
den almaktadır. 

Bu açık hakikati, bizimle b-::raber 
ecnebiler de teslim ediyorlar. Gt:çen 
sf"neki, bu seneki, düyunu ıımı.miye 
meclisi raporlarında Türk p<ırasmın 
sağlamlığı ehemmiyetle tasdik edil
miştir. 

İşte bunlar, Türk par"'smııı bütün 
dünya içinde en güvenilebiHr bir pa
ra olduğunu ispat etmeğe ka
fidir. -Mümtaz FAiK 

Çekoslovakya 
için Tütün 

Çek Rejisinin Açtığı Mü
sabakaya Hazırlanıyoruz 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika Franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya 15ilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
lc::veç kuronu 
Altın 
M~cidiye 
Banknot 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga ' 
Cenevre 
Leva 
Florin 

Al11 

617.-
123.-
164.-
16S.-

81.-
22.-

810.-
81.SO 
93.-
22.-
36.-
22.50 
22.-
ıı.-
23.-
51.-

33.-
31.-

943.-
53.

!36,-

Satııı 

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

813.-
83.-
96.-
24.-
38.-
24.-
25.-
14,-
25.-
54.-
34.-
32.-

944.-
53.50 

237.-

Çekler 
12.06 

618.-
0.79,75 
9.86.94 
4.72.84 
2.45,75 

64.74.37 
1,17.74 

Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 

19.23 
4.24.88 
1.98.25 
3,13,80 

Mark 
İsveç kuronu 

lıı Bankası Mü. 
" .. N. 
•• n H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Esham 
95,-
9.80 
9.85 

26.20 
42,50 
15.-
22.75 
8.-

TürkBorcu I 

" " il 
., ,. III 

İı;tikrazi dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

,, II 

25.60 
23,65 
23.80 
95.50 
95.-
98.50 
95.-

Mısır tahvilatları 

1886 I 
1903 II 
1911 lII 

ııo.-
82.-
79.50 

112.-
83.-
80.50 

Tahvilat 

Rıhtnn 
Anadolu l ve lI 

.. 111 
Anadolu mümessil 

10.-
43.80 
43.50 
46.95 

ZAHiRE BORSASI 

Istanbol Tecim ve Zahire Borsanmda 
dün muamele ıören maddeler ounlardır: 

ARPA 
Cinsi Ks.P. Miktarı 

Y emlilı: çuvallı 5.5 
BUGDAV 

Sert 6.30 
Yumuşak 7.15 
Ekstra 8,27 
Çavdar 5.15 

FINDIK 
İç sivri 52.20 
Kabuklu - .-

C EV t Z 
İç 
Kabuklu 13.-

T1FT1K 
Oğlak 79.-

YAPAK 
Trakya -.-

YÜN 
Yıkanmış ((Üz) 61.20 

PEYNİR 
23.-

BEYAZ 
Tam yatlı 
Yarnn yaflı 
Yağsız 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 

UN 

-.--.-

Kerpiçten yapılmış küçük kulübe
nin bahçe kapısında, pembe güllü şal
varını dizlerine çekmiş, örgülerini top
lıyarak başına çatkı yapmış, ince en
damlı, bir genç kız gülerek bağırıyor: 

- Hey Sazlı Çoban.. Hey, Sazlı 
Çoban! 
Doğan küçük yolda davarlarını top

lamağa çalışarak, durup, çalılardan 
örülmüş alçak çitten başını uzattı. Kes
kin hatlı yanık esmer yüzünde siyah 
temiz bakrşlı gözleri neş'e ile gülüyor: 

- Ne istiyon ki gız?. Hem ben sa
na küstüm. Geleceğim didin de sözün
de durmadın .. Yeşil tepeye dün uğra
madın hiç. 

Zümrüt onun tarafına, çitin öbür 
başına gelmişti. Ela gözleri pırıl pırıl 
parlıyor, çatkıdan kurtulmu~ simsiyah 
büklümlerile oynıyarak konuşmağa 
başladı. 

- Ne darılıyon bana Doğan .. Dün 
yayık dövdük, teyzem kasabaya yağ in 
direcekti, telaştan gelemedim işte .. 
Ama bugün Yeşil Tepeye biyol kaçıvc
ririm. 

krzın kulağına yumuşak bir erkek ıesi 
getirdi: 

Kö)'Ün yolu bu mudur? 
Teatin dolu 6u mudur? 
Gız; •aria tez gel, dedim, 
Tez gelifin bu mudur? 

Genç kız kahkahalarla gülerek ba• 
ğırdı: "Hey .. Sazlı Çobanım geliyo'? 
i~te." Yeşilliklerin arasından birdenbı· 
re fırhyan Doğan onu kollarından ya• 
kaladı. İkisi de kahkahalarla gülerek 
yeşil bir çınarın altına doğru yürüdü• 
ler .. 

• - Ne diyon bu işe Zümürt gitserıı 
mi? 

Genç kı7. örgülerine parmakl.ırını 
dolamıı. yüzündeki düşünceli maoayt 
örtmek ister gibi eta gözlerini ba!lka 
tarafa çevirmiş gülümsemeğe çaiışıyor• 
Sesindeki titremeği b elli etmemek i~itı 
sık sık yutkunarak cevap verdi: 

İstanbul limanından son hafta içinde 
ikinci bir parti olarak Köstcnce yolu 
iJe Almanyaya 400 sandık elma sevko
lunmuştur. Evvelce gönderilen ilk 
parti elmalar Berlin piyasasında 20 • 
SS marka kolaylıkla satılmıştır. 

Ege mıntakasından da lskenderiye
ye 8.350 tane kavun gönderilmiştir. 

lapanya üzümleri 
Diı piya$alarda: 
lspaDya yaş Uı,limlerinin beher va

tP,i Londra piy.asasında 7 - 19/ 3 şilin 
ve Bremen piyasasında 4. 12,5 marka 
satılmıştır. 

İttihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesi 

14,SO 
2,20.-

9,55 
63,SO 
23.-
8,75 
9,40 
4.20 

1 inci yumu. 
1 inci ııcrt 

915 
880 

72 le:. 800 
740 

Buğday Fiatleri 
G~ne Fırlayor 

İstanbul piyasasında Çekoslovakya 
rejisinin münakasasına iştirak için 
hazırlıklar yapılmaktadır. İhracat fir
malarından biri Düzce, Hendek ve 
İzmit tütünlerinden hazırladığı nü
muneleri bugünlerde Praga göndere
cektir. Bu firmanın 300,000 kiloluk 
bir teklif yaptığı söylenmektedir. Di
ğer bir Türk firmasının da gene Çe
koslovakya için 60,000 kilo Dİ.izce ve 
Hendek tütünü hazırladığı haber a· ; 

KUÇUK EcKONO:iK 1 
HABERLER -

Çürük Mal Gönderenler 
Bir firmanın Radosa gönderdiği 

1000 kilo kadar elmanın çürük çrk. 
ru.s tığıncltan ıilı:iı.yet odil ... i9 'YO TUrku • 
---"""--------'--....;._--'---e-,:ı fisi bu hususta tahkikata başlamış. 

lçerden pürüzlü kaba bir kadın se· 
si bağırıyor: 

- Zümrüt, Zümrüt gız, aylak aylak 
eğleneceğine kemüşleri çıkar sürüye 
katılsınlar. 

Genç kız kendisini hayran hayran 
seyreden çobana çapkın bir göz kırpıp: 
"Haydi uğurlar olsun Sazlı Çobanım!" 
ciyerek çevik bir bükülüşle ahıra doğ
ru_ çitten uzaklaştı. 
Doğan da-ıtemerine ilı§tırdiği üç tel-

li küçük sazına okşar gibi bakarak ya
yılan davarları toplayıp küçük dar yol
dan sopasını deh, deh diye sallıyarak 
sürünün peşinde koşmağa başladı. O
nun sazını ateşli ateşli inletmesi Sığır
cıkta ne zamandır nam salmış, Sazlı 
Çoban ismi dillerde dolaşmağa başla
mıştı. Doğanın ne kimsesi var, ne de 
işi gücü .. Ne ise ki bir iş edinerek bir 
senedenberi köyün sığırtmaçlığını ya• 
pıyor. Onun için ismi Srğırcıkta Sazlı 
Çoban kaldı. Doğanın bir yıldır gön
lüne salan sevgi parmaklarına sanki 
daha başka bir hüner verdi. Küçük 
fakir kulübesinde ihtiyar teyzesile t>tu
ran Zümrüdü sevmeğe başlıyalıdan be 
ri bütün köy onun manilerini daha 
yanık buluyor. Doğanın bugün Züm
rüde söylenecek sözü sok, kafası
nı saran yeni bir düşlinceyi "genç kıza 
anlatmak için şimdiden sabırsızlanı· 

- Ne yapalım Doğan?. Mademki o 
kadar arzuluyorsun, bari git orava·• 
Ayrılık uzun sUrecek emme nideliırı·• 
Hava da karardı, teyzem meraklanır, 
yollanayım gayri .. 

Ağır ağır verinden kalktı. Doğanın 
da mahzun bir hali var. seni vol başı• 
na kadar gecirevim, diyerek katJ::ıp 
genç kızla yürümeğe davrandı ve ona 
sokularak: 

- Emme nasıl ayrılacağız Zümrüt? 
derli. Uzun yıllar beni bekliyece1' . . ) 
mısın .. 

Genç kız titrek bir sesle onun sözv• 
nü keserek: "Ben ~idevim .hava kazı! 
madan eve erişmeliyim. " Birden çotJa;" 
nın yanından koşarak uzaklaştı. Patı• 
k2yı ~öğsü heyecanla, acıvla kabara• 
rak. sür'atle inerken düşünüvordu. şe• 
hire ~idersen orada yükseİir, sen d~ 
büyük adam olursun. Sazının sesi~! 
duymak için yedi diyardan koşarlar:· . 
diyerek acaba Sazlı Çobanın fikrın1 

kim çelmişti?. Sakın bu iki yıldır kC~ 
l\İsine göz koyan Kocabaşlann N~r~ 
olmam? Oğlanın gözleri şeytan gıb1 

parlıyor. Biraz da şehir yUzü görmiW 
lü~ü var. Bundan evvel ikisini ayı~· 
mak için neler yanmıştı 1. Bu sefer dl! 
bu kurnazlığı bulmuş olacak. Doğal'l 
da buna iyice kanmış, sazile beraber 

Valansiyadan verilen haberlere gö
re, lspanyada havaların müsait git
mesinden dolayı bu yılın mandarin re
koltesi 820 bin ve portakal rekoltesi 
ise 94 bin ton tahmin edilmektedir. 
Fiyatlar fop Valansiya limanı olmak 
iizere 17 - 18 pesetadır. Bu sene por
takal ihracına 2/ 11 / 1935 te başlan
mı§tır. 

Amerikada aoğuhlar 

meyvaları b o z d u 
Amerikanın şimali garbisinde Bahri 

Muhuti Kebir sahillerinde şiddetli so 
ğ u k 1 a r o 1 rn u ~ t u r • Bir
çok e v a 1 e t 1 e r d e meyva ağaç 
lan, bilhassa kiraz ağaçlan zarara uğ
ramışlardır. Bundan maada ceviz, şef
tali, elma, armut ağaçlarına da sot!uk
far dokunmuştur. 'Bu soğukların gele
cek sene mahsulü üzerinde de akisler 
yapacağı zannedilmektedir. 

Yakima. Okanogan, Wenatchee'de 
ağaçlar Uzerinde bulunan elmalara so
ğukların pek çok dokunduğu söyleni
yor. Bundan maada sandıklara konuı• 
ve bahçede bırakılmı§ olan elmalar da 
don görülmüştür. 

Almanvada Türk mallan 
Almanyadan yazıldığına göre Türk 
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Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Penı:erest sokağa açılan stüdyo n -
h.ıtça bir yerdi. Mükemmel koltuklar
la dögenmişti. Hini hacette yatağ<ı: çev 
rilecek geniş bir divan da vardı. Bır de 
kıitüphane .. 

Bressak dedi ki: 
- Birkaç feylezof, birkaç hatırat .. 

Sonra da uyumak için Arsen' Lüpenin 
bütün maceralan .. 

- Ben o maceraları artık ezberden 
biliyorum. 

Brossak güldü: 
- Ben de öyle .. Dedi. Ne söyliye -

eektim, size evin anahtarı lazım olur 
mu? 

- Niçin Uizım olsun? 
- Belki dışarıya çıkarsınız. 
İki çift e:öz bir saniye karşılaştı. 
Nikol dedi ki: 

lınmıştır. 

Samsun mıntakasında tütün piyasa 
sı henüz hararetlenmemiştir. Buna 
sebep olarak daha fazla miktaroa tü
tünün hazırlanmamış olduğu gösteril
mektedir. Bu sene fiatlan geçen se
neye nazaran daha · yüksek olduğu 

halde müstahsili tatmin etmemekte
dir. Son günlerde verilen fiatlar 7, 
697 kilogram başına 8,5 • 9,5 liradır. 
Yetiştiricinin istediği fiatlar ise 11 
liradan yukarıdır. 

Ege mıntakasında 15 bin tonluk 

rekolte hemen kamilen satılmış gibi
dir. Yeni rekolteden ancak 300 ton 
kadar mal kalmıştır. İkinci ve üçün
cü nevi tütünlerin §imdiki fiatlan 
ilk açılış fiatlarına nazaran beher ki· 
loda 1 O kuruş kadar yüksektir. Hali 

hazırdaki ortalama fiatlar 60 • 90 ku

ruş arasındadır. 

elmalarına bu piyasalarda büyük bir 
istek görülmektedir ve Almanyaya ka~ 
bi: olduğu kadar fzla elma ihraç edebil
memizin bugün her zamankinden da
ha ziyade mümkün olduğu bilhassa 
kaydedilmektedir. 

yerindedir. 
Nikol valizlerini açtı, sigaralarını 

içti, kilçük bir elektrik ütüsü ile smoki 
r.ın panta1onunu iltüledi. Saat sekizde 
Antuvan Bressak tekrar odasına gel -
di. 

Prenses Bazilyef kendisini pek bil -
yük bir nezaketle karşıladı. Gembriç 
otelinde gerek kendisi, gerek arkadaş· 
lan icin vantıoı iyiliklerden dolayı te 
şekkür etti. Fakat ondan sonra artık 
fazla bir ~ey söylemedi. Muhaver~le -
re kısa cümlelerle ancak iştirak edıyor, 
sa~,.ce dalgın rlaleın dinlivordu 

Nikol da çok konuşmamıştı. Yalnız 
b;ışından geçen ve kahramanlığını yap. 
tığı birkaç macera anlattı. Antuvan 
:Rresc::ak ise oek Mtıık P"ÖrlinUyordu. 
Esprisi, neşesi yerindeydi. 

Y ,..,.,e lctt'n snrıra A lt"ksımdra kahve 
ve likör hazırladı. yaprak sigaraları ge 
tirdi. Sonra divanın Uzerine uzanarak 
artık bir yere kımıldamadı. 

Nikol da genit ve rahat bir koltuğa 
gömüldU. 

- Ben bir yere çıkmıyacağım. He
le iki yorgunluktan sonra §öyle biraz 
din1enmek isterim. Fakat ne oluyor, ne 
gidiyor, söyleseniz de bilsem •. 

- Eğer isterseniz bu akşam? .• Pren 
sesin budvarında hazırlanan yemeği
mizi yeriz. Orası hem. rah~~· .. hem ih : 
tiyatlı bir yerdir. Benım butun evlerı
min alt katlan marifetlidir. Şayet po • 
lis baskın verirse, bütün tertibatımız 

Çok m"'mnıırtdu. Her sev. h,.san ve 
tahminleri dahilinde cereyan ediyordu. 
Evvela A1eksandraya suç ortaklığı yap 
mış. bu suretle yavaş yavaş çeteye 
hulCtl etmiş, meziyetlerini tanrtmış, sa 
dakatini tasdik ettirmişti. Şimdi de 
Arsen Lüpenlc beraber çalışacaktı. Ya
ni tam çetenin içine girmiş ve faali • 
yetlerine karışmış bulunuyordu. Çe • 
tenin kendisine ihtiyaç gösterdiğini an 
lamııtı. Şu halde en sonunda işleri is· 

Dün buğday fiyatleri 10 para ka. 
dar daha yükselmiştir. Yumşaklar 
6 kuruş 32,5 paradan 7 kuruş 24 
paraya ve sertler de 6 kuruş 25 pa. 
radan 7 kuruş 12 paraya çıkmış • 
hr. Ekıtra ekstra Polatlı mallan 8 
kuruş 27,5 paradan muamele gör • 
müştür. Buğday fiyatlerinin yÜksel 
mesine sebep, dün de yazdığımız 
gibi malın az gelmesi ve tacirlerin 
banka fiatinden aşair mal satmak .. 
ta bir fayda görmemesidir. Bunun. 
la }>eraber yükaelmenin 7 kuruş 25 
paradan fazla olmıyacağı muhak. 
kaktır. Cünkü ziraat bankaaı huğ. 
dayı bu fiyatten yukarı a.atmıyacak. 
trr. 
Buğday fiyatlerindeki yükaelme 

henüz un& tesir etmemiştir. Çünkii 
şiımdi ıatılmakta olan unlar, evveL 
ce ucuz fiatle aatılmıt olan buğday 
lardan yapılmıştır. Bu unlar yakın 
da biteceği cihetle un fiyatlerinde 
de yükselme olacağı muhakkak gö. 
rülmektedir. Ancak un fiyatlerinin 
yüksekliği de 825 kuruşu geçmiye. 
cektir. Cünkü narh konmuştur. Dün 
ekştrll ekıtra unlar 910.930, ekstra 
860.900, birinci yumtak 760.800 ve 
birinci sert unlar da 710.790 kunıf 
araaında muamele gönnüttür. Dün 

tediği kerteye getirebilecek vaziyete 
girmiş bulunuyorou. 

Kendi kendine şöyle düşünüyordu: 
- Bir sıçradın, iki sıçradın, bu se -

fer elimdesin. Yalnız dikkat Nikol.. 
En kilçUk bir gaf her şeyi bozabilir. 
Karşındaki adam pek öyle yaldızlı hap 
lar yutacak adama benzemivor. 

Bressak dedi ki: 
- Nasıl, anlaştık mı? 
-Tabii ... 
- Yalnız bir sual.. Şimdi sizi nere 

ye götüreceğimi a~ğı yukarı tahmin 
ediyor musnuz? 

tır. Çürük elma ihraç ettiği iddia e. 
dilen firma mümessili çağırılarak 
malumatına müracaat edilecek ve 
tahkikat derinleştirilecektir. ihraç 
maddelerimizin hariçte fena tanın. 
maması için bu gibi şikayetlere çok 
ehemmiyet verilmekted:r. Tahkikat 
neticesi Ekono:ni Bakanlığına bildi. 
rilecektir. 

* Bir ay uzatılan Türk _ İtalyan 
ticaret anlaşmaaının temdidi müd. 
deli bugün bitecektir. Anlaşmanın 
yeniden uzatılacağı umulmaktadır. 

*Son günlerde kabuklu ceviz üze. 
rinde hararetli sah§lar göze çarp • 
maktadır. Amerikada bizden beyaz 
iç ceviz istemektedir. Bu hafta A. 
merikaya ehemmiyetli miktarda ce. 
viz ihr&ç edileceği anlatılmaktadır. 
Son birkaç gün içinde limanımızdan 
yabancı memleketlere 3,4 ton ka. 
buklu ceviz ihraç edilmiştir. 
* Yugoslavya nazırlar meclisi a. 

razinin sulama ameliyesi iç:n 50 
milyon dinarlık bir kredi vermiş _ 
tir. * Letonya 1936 senesi başlangr _ 
cında yeni bir adres kitabı neşrede. 
cektir. 

120 ton buğday gelmiı, un hiç geL 
memittir. 

Bressan, Nikolün karşısında alaturka 
bağdaş kurdu ve anlatmağa başladı. 

ONUNCU KISIM 

A. R. N. DOSYASI 

-1-

"Gazetelerin şöyle ele avuca sığ· 
maz bir fikir bile yürütemedikleri bu 
on milyonluk işi bana getiren İngiliz 
Bimiçtir. Bimiç umumi harpten sonra, 
Atinalt bir genç daktilografla evlen
miş. Bu daktilograf da gayet zengin 
bir Yunanlının yanında çalışıyormuş. 
Bir tren kazasında ölen bu daktilo 
Bimiçe eski patronu hakkında bazı 
tafsilat vermiş. O. da bu tafsilatı kafa· 
sında evirmiş çevirmiş, en nihayet ge
lip bana söyledi. 

Mesele şu: Yunanlı, bir gün mem-

- Aşağı yukarı mı? Vallahi benim 
bildiğim bir mesele var. Maziye sırtı • 
mızı çevirdik. Milli müdafaa bonoları
nı, beyaz köşk cinayetini, gazetelerin 
simdive karlar ha bire yazdrklarını.hep 
sini unuttuk •• Artık bunlardan bahset 
miyeceğiz. 

• leketinin parasının düşmesinden kor
karak, bir taraftan Atinada, bir taraf
tan Epirde, ve bilhassa Arnavutlukta 
bulunan emlakini satıyor. İki dosya 
teşkil ediyor. Birincisi servetinin ya
rısını teşkil eden esham ve tahviller
dir ki, bunu bir İngiliz bankasına ya· 
tırıyor. Bu dosyaya biz Londra dos
yası diyoruz. 

- Ya Vujirar sokağı cinayeti? 
- Onu da unutacağız. 
- Evet amma, polis ve adliye öyle 

dü~Unmiyor. 
- Oalbilir . Fakat ben öyle düşünü 

yorum. Bu meseleden de size ileride 
bahsederim. Şimdilik önümüzde bir 
tek gaye, bir tek hedef var. 

- Hangisi? • 
- On milyon meselesi •. Prenses Ba 

zilyefe yazdığınız mektupta bahsetti • 
ğiniz mühim mesele •. 

Bressak doğruldu: 
- Maşallah, Maşallah, dedi, sizin 

de gözünüzden bir şey kaçm_!}'or. 

Bütün emlak ve arazisinin satışı ile 
de ikinci bir dosya teşkil ediyor. A. 
R. N dosyası, yani Arnavutluk dosya
sı. Daktilografm hesaplarına göre, 
her iki dosyanın muhteviyatı tahmi
nen on milyonluk bir kıymettedir. 

yor. • 
Zümrüt ~)varını böğiirtlen dalla

rından kurtararak sür'atle tepeyi tır
mandı. Etrafa yayılmış otlıyan davar
lar yavaş, yavaş başlarını kaldrrarak 
genç kıza bakıyorlar. Yeşil sırta doğ· 
ru ince patikalar beyaz şeritler gibi 
uzanrvor, kıpkırmızı böğürtlenlerin 
dikenli dalları Zümrüdün şalvanna 
onu geri çevirmek ister gibi dolan
makta. Yavaş yavaş esen meltem genç 

Öğrendiğimire göre, Londra dosyası
nın hacmi büyüktür. Fakat A. R. N 
dosyası küçücük bir paket haline ge
tirilmiş, sarılmış, sarmalanmıştır. Yu
nanlı bu dosyayı daima ya çekmece
sinde saklamakta, yahut seyahat çan
tasında beraber götürmektedir. 

Epirden toplanan on milyonu A. 
R. N dosyasına nasıl sıkıştırmışlardı? 
Esrar 1 Daktilograf evlenmek için ay
rıldıktan sonra patronuna ne oldu? O 
da ayrı bir sır! Ben üç yıl evvel Bi
miçle tanıştığım zaman, adamcağız da 

ha sırlan halletmeğe muvaffak ola· 

mamıştı. 

Fakat benim beynelmilel teşkila

tım vardır. İşe giriştim, daha faal 
tetkikler yaptırdım. Uzun sürdü ama, 
faydalı neticeler verdi. Bir defa Yu
nanlının, servetinin yarısını Londra· 
da hangi bankaya sakladığını öğren· 
dim.Bu bankanın tevdi edilen eshamın 
kuponlarını Pariste x •. adlı bir Alma
na verdiğini de öğrendim. Nihayet bu 
Almanın adresini buldum. Bir de ne 
göreyim, Almanla Yunanlı ayni adam
lar.,, 

Antuan Bressak sözUnü kesti. Ni
kol hiçbir sual sormadan sadece din
liyordu. Alek!landra ise gözleri kapa
lı, uyukluyordu. Bressak tekrar baş
ladı: "Tahkikatnnı sıklaştırdım. Bu 
işi çok emin olduğum bir acenteye 

J.Atls!sı var 

bir yıldır biriktirdiği parasını da alıP• 
küçük çıkınını yükliyerek şehire inme-
ği kafasına iyice ycrlc9tirmi,. .. 

Gece güzel bir mehtap var.Ziim~ot 
dışarı hanay ( 1) da hasırlann üstiırıe 
çökmüs, ağlıyor. Teyzesi çoktan uy~· 
du. Fakat genç kızın gözleri uyku a" 
mryor. lçi ateş gibi yanmakta, dışa~ 
ya biraz rahat nefes almak için kendı., 
sini zor attı. Ah Sazlı Çobanından n~· 
sıl ayrılacak. belki de birleşmek tıır 
daha ahrete kaldı. Giden kolay kola}" 
gelir mi? 

Hasıra boyluboyunca uzanarak b3
" 

şını kollarının arasına almış omuzl3rı 
sarşıla ağlıyor. t1 

Birden hanayın tahta parmaktıkl<' 
önünde bir gölge belirdi. Bu geıc:ı 
Sazlı Çoban. Elinde sazı: G 

- Ne yapıyon orada Zümrüt? e
lim mi yanına, diye yavaş yavaş ses• 
leniyordu. Genç kız yerinden sıçra~·ı~ 
gözlerinin ya~mı kurutuncıva kııda 
onu dizinin dibinde buldu. Doğan !la• 

k k r• zını vanına koymuş, genç kızı uca ıd 
yarak parmakları ile yanaklarında 
yaşları kurutuyor: e 

- Bu kadar yüregy ini yoracak rı 
ıı · et• 

vardı gız? .. Bana bunları hiç ~~ 1 
""t.• 

medin. Kusurumu bağışla Zumru rı 
Bir aralık o kör olası Kocabaşları 
Nurinin şÖ7.Üne kapılır gibi old~m ;n: 
me .. Derin düşününce vazgectırn· ıli 
nim gibi fakir bir çobanın kırık te it• 
sazile şehirde ne işi var ki.. SürUnırıezi• 
ten ba,ka .. Oraya gidip paramı da

1
1'· 

yan edeceğime onunla düğün hazır 1 

ları vapıveririz, diye düsündüm. 30e 
Varsın namım çıkmasın. sazı~ı 5 üt? 

senin için çalayım, ne diyon zuırır aŞ" 
ZümrildUn sesi çıkmıyor. fakat Y rııı• 

!ar içinde parlıyan e15 gözleri mera 
nı sözden daha iyi belli ediy~~du. başı• 

Sazlı Çoban genç kızın guzel zırı• 
nı göğsüne bastırarak yava~ça 68 

yerden aldı. bll" 

- Bir mani okuyuvereyim deavaŞ 
rışmamız tez olsun, diyerek .Y 
yavaı söyleyip çalmağa başladı. 

Köyümün yollcırındcı 
Guerim güllerinde 
ilik kopça olayım 
Gıa aenin kollarında. 
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Kabi· 
İngiliz Kabinesinin Vaziyeti 

ingiliz Parlamentosunda 
neye ilk Hücumlar Başladı 

Milletler Cemiyeti Konseyi SiyasaıTavassutıaraRağ-
Bu Akşam ·ıoplanıyor men Tahliye Edilmiyor 

'cenevre, 17 A.A. - Milİetler Cemiyeti Konseyi yarın ak~a~ 
Üzeri saat 6,30 da hafi bir toplantı yaparak Italyan - Habeş ıhtı
lafmda takip olunacak usulü kararlaştıracak ve ondan sonra ale
ni bir celse aktedecektir. 

Fransız - İngiliz sulh tekliflerinin 13 ler komitesi, yani Ital
ya hariç, Konsey azası tarafından tetkiki derpiş. olunmaktadır. 
Bu suretle paktın 15 inci maddesine avdet edil~ı~ oıa:~ktır ... 

Öğrenildiğine göre, İtalyayı Konseyde Aloısı degıl elçılık 
müste~arı Seoppa temsil eyliyecektir. .. v • • v . •• 

Roma 1 T A.A. - Salahiyettar mahafilden ogrenıldıgıne go-
re, ltaly~ Milletler Cemiyeti Konseyine delege göndermemiştir. 

Yunan Krahnın Beyannamesi 
. :Atina, 17 A.A. - Kral bugün mil
lete hitaben neşrettiği beyannamede 
bhta çıkar çıkmaz memleketin bütün 
ıaiyasi aleminde ahenkli teşriki mesai 
!artlarını kurmak işini kendisine ilk 
Vazife edinmiş olduğunu kaydettikten 
aonra diyor ki : 

.. Geçen 25 teşrin beyannamesinde 
de bunu ilan etmiştim, ve herkes için 
adalet ve müsavat vadeylemiştim. Bu 

gayeleri tahakkuk ettirmek . içindir 
ki, parlamento dışında bir kabıne teş-
kil ettirdim. Böyle bir kabine bütün 
partiler nezdind~ daha kolaylıkla te-

MAARiF 

İstanbul Maarifi için 
Yeni Talimat 

lstanbulun Maarif işleri hakkında di 
tektif almak üzere Ankaraya giden Ma
arif müdürü Tevfik bugün şehrimize 
dönecektir Bu münasebetle Maarif 
müdür m~avinlerinden Nurullah ile 
Adilin başka vazifelere nakledilecek
leri de söylenmektedir. 

* Mahmut Esat Bozkurt dün akşam 
'Universitede inkılap dersine devam et
rniştir. 

* tık tedri<1at müfettişleri dün top
lanmışlar. ilk mekteplerde terbiye ve 
tedril usullerinin tek plfina raptı etra-

fında görüşmüşlerdir: • . • • . 
* Hukuk Fakültesınde bırıncı ımti-

hanlara başlanmıştır. 

şebbüslerde bulunabileceğinden ana 
yasanın tadili işini daha kolaylıkla 
başarabilecekti ve yeni seçim de on
dan sonra yapılacaktı. Fakat görü
yorum ki işin mahiyeti i~ibariyle ve 
partilerin gösterdiği hüsnüniyete rağ
men yeni seçimlere derhal müracaat 
zarureti vardır, ta ki bütün pailer bu
na iştirak etsinler ve millet de ana 
yasanın esaslı olmıyan kısımlarını ta
dil için delegelerini tayin etsin. Bu fi
kir iledir ki, şimdik parlamentonun 
feshine ve yeni meclisin seçilmesine ka
rar verdim. Elenlerin vatanperverli
ğine imanım vardır. 

Suriye 
[Baş tarafı 1 incide} 

dur ı 
1 - Sınır mıntakalarında bulunan 

mahkumların karşılıklı mübadlesi. 
2 - Her iki tarafın iç emniyetini 

bozan bazr kimselerin sınır mmtakala
rından uzaklaştırılması. 

3 - Gümrük kaçakçılığının önünü 
almak için sınırda müşterek ve sıkı bir 
kontrol yapılması. 

4 - Meydanı Ekber'de yolcuların 
gümrük muayenelerini kolaylaştırmak 
için muhteli~ bjt_ gümrük tesisi ve ay
ni §ekilde mµhtelit bir idarenin Ka
mışlı ile Nusaybin arasında da kurul-
ması. 

Ribentrop, Hitler 

Berlin, 17 (A.A.) - Birkaç zaman 
evvel Führer, İngiliz siyasi ~ahsiyetle
rinden Lord Allen Of Hortwood vesa
tetiyle devlet aleyhine yaptığı faaliyet 
ten dolayı mahpus bulunan Komünist 
avukat Hans Litten'in salıverilmesine 
vesatetini istiyen bir istida almıştı. Bu 
istidada, Hans Litten'e yapılmakta o
lan muamele ile esas itibariyle Alman 
hukuk sistemi hakkında da bazı genel 
düşünceler mevcut bulunmakta idi. 
Bu istida, lngilterede Alman hukuk sis 
temi hakkında bazı yanlış düşünceler-
de bulunulduğunu göstermekte oldu -
ğundan büyük elçi Von Ribbentrop 
Lord Allen'e bir mektup yollıyarak bu 
istidaya cevap vermiştir. Bu cevapta 

bilhassa deniliyor ki: 
"Meseleyi gayet ince bir surette tet 

kik ettim. Maalesef, sizin tavsiye etti
ğiniz sureti halli ben Führer'e tavsiye 
edemiyeceğim. Avukat Hans Litten Al 
~anyada komünizmin entelektüel şef
lerinden biridir. İsyankar ve teşvikçi 
faaliyetinden dolayı tevkif edilmiştir. 
Hala gütmekte olduğu fikirler ve bu • 
günkü düşüncesi, kendisinin salıveril -
mesine müsait değildir. Istidanızda 
söylendiğinin aksine olarak, avukat 

Hans Litten'e yapılan muamele, hiç bir 
şikayeti mucip olmamaktadır. Bilakis 

Londra, 17 A .A - Paris sulh tek
lifleri, Avam Kamarasının dün ak
şamki toplantısında bir miktar mev
zuu bahsolmuştur. Bu mesele ile Per
şembe günü uğraşılacağı hakkındaki 
karara rağmen işçi partisinden Del
ton, Edene hitap ederek demiştir ki: 

"Hükumet, bu adi tekliflerin mes'
uliyetini yüklenmekte berdevam mı
dır?,. Bu sual birçok saylavlar tara-' 
fından alkışlanmış, birçoklarının da 
gürültü protestolarına sebep olmuş

tur. Edene gelince, kendisi hükfunet 
sırasında oturmakta devam etmiş ve 
sükununu bozmamıştır. 

Delton, ikinci bir sual sorarak de
miştir ki: 

"Hükfımet, paktın 16 ıncı madde
sindeki taahhütlerini ifa etmek ve 
İtalyaya petrol ihracını meneylemek 
niyetinde midir?,, 

Eden, buna kaçamaklı surette ve 
aşağıdaki tarzda cevap vermiştir: 

Milletler Cemiyeti tarafından zec
ri tedbirlerin tatb.i.la yalnız 16 ıncı 
madde ile değil fakat 1921 de Asam
ble tarafından alının kararlarla da a
lakadardır . ., 

Bundan sonra, t.,çi saylavlardan 
Thurtle şu suali &0rmuştur: 

"Hükumet, İtalyan - Habeş anlaş
mazlığına verilece.le her türlü hal su
retinin Milletler Cemiyeti paktına 
muvafık olacağı hakkındaki 23 Teş
rinievvel diyevini hala muhafaza et
mekte midir?,. 

Eden bu suale "evet,, diye cevap 
vermiştir. 

Petrola ambargodan 
va~ mı geçiyorlar? 

Londra, 17 A.A - Bakanlar ara
sındaki görüşmelere dün akşam geç 
vakte kadar devam edilmiştir. 

Sir Samvel Hor, evine gelir gel
mez, bugünkü kabine toplansmı ha
zırlamak için Baldvinle telefonla u
zun uzadıya konuşmuştur. 

Bugün, Bakanlar kurulu: 
1 - Barış teklifleri hakkında, hü

kfunetin, Perşembe günü Avam Ka
f!larasmda vereceği izahatı karaıfaş-
t1racak. • 

2 - Bundan sonra İngiliz hüku
metinin Cenevrede ne gibi bir ı:ıiyasa 
güdec~ğini tasarlıyacaktır. 

Parlamento çevenlerinin aldıklan 
haberlere göre, hükumet, petrol 
ambargMunun teımili ihtimalinin 
kenılinne mülayim gelmediğini ve 
bütün milletler cemiyeti üyeleri ay. 

Karadeniz Ereğlisi İcra Memurlu
ğundan : 

Londrada Buking·am sarayı 

başına kendi üzerine almağı muva. 
ni tehlikeye atılmadıkları halde, 
Akdenizde bahri mes'uliyeti tek 
fık bulmadığını söylemiştir. 

Kabinenin ümitleri hilafına muha
Ii!;er, belki de kat'! bir itimatsızlık 

tn.kriri vermeyip, böylece Ed-:nin ta
raftarlın olan genç muhafaz::ıkarlara, 
hükumetin bugünkü dış siyasasını 

takbih etmek fısatmı vermiş olacak
l cırdır. Bu suretledir ki, kabine iti
mat meselesini bizz'\t oı taya atmağa 
karar vermiştir. Bu suretlP parti dı
siplini araya karışarak muhafazakar
lardan, ayrı düşüncede olanları ileri
si için müşkül mevkie düşürecekti..-. 

Bundan ötürü, kabinenin aleyhin 
de yalnız muhaliflerin rey vereceği 
sanılıyor. 

Dış Bakanlığı çevenleri, Milletler 
Cemiyeti konseyinin Fransız - İ!ı
giliz planına rey vermiyeceğini fakat 
bu türlü hareketinin de planını şim
diki şekliyle reddi demek olacağım 
söylüyorlar. 

Konseyin, bütÜ'l1 eski projelerden 
istifade. etmek suretiyle barı'?ın husu
lü için hem Roma, hem d;: Adisababa 
ile müzakereye girişecek bir uzlaşma 
komitesi tayin etmek ihtimali vardır. 

Buna binaen, İngiltere kabinec:;i
nin, bugün, zecri tedbirlere devam o
lunmak ve icabında bunları petrola 
da teşmil eylemek cihetll!ri hakkında 
Edene verilecek talimatı karaı !astı-
racağı zannedilmektedir. ' 

T ahmin edildiğine göre, İngiltere 
hükumeti. Cenevrede zecri t'!dbirle
rin tatbikiyle İngiltere için tehlikeli 
t-üel bir durum hasıl olduğunu hal-

buki bu tehlikeli durumun b~s~•l dev 
letlerle müşterek olması 15.zı:ıi geldi
ğini ileriye sürecektir. Bu sebı:ple E 
den, ihtimal ki, Milletler Ce:niyeti ü
yelerinden, bu tehlikelere iş+;irak için 
ne gibi süel ve bahri tedbirler almak 
tasavvurunda bulunduklarının derhal 
tasrihini istiyecektir. 

Alacağı cevap umupmi olmadığı 
takdirde, İngiltere, ambar~onun pet
rola teşmili hususunda aı'.ık isr:ır et· 
miyecektir. 

Kabine vaziyetini 
gittikçe düzeltiyor 

Londra. 17 A.A - Röyter Ajansı
nın muhabiri, mes'ul parlamento mah 
fellerinde, 19.12 tarihindeki müzake
relerden sonra bir kabine buhranına 
veyahut Samvel Horun istifa edeceği 
ne inamlmamakta olduğunu bildiri
yor. Samvel Horun kabine tarafından 
tasvip edilmemesi muhtemel değil· 
dir. Barış teklifleri hakkındaki fikir-
lerde pek az değişiklik mevcut ol· 
makla beraber. temayül hükiimete 
karşı daha az şiddetli bir hattı hare
ket ittihazına doğrudur. Zira, bükü

metin Perşembe günü yapacağı beya
natta İtalyanın petrol ambargosunu, 
içtinabı imkansız bazı neticeler ile 
bir harp hareketi telakki etmek niye
tinde olduğu ve hükümetin Milletler 
Cemiyetine• müzaheret için icap eden 
kollektif hareketin temin edilmiş ol
duğuna kani olmadığını bil direceği 
anlaŞ°ılmaktadır. Bu ~al'tlar içinde. 'ka 
bine son bir uzlaşma gayreti yapmak
ta haklı bulunuyordu. 

Fransız Parlamentosunda • üniversitenin bazı fakültelerinin 
bulunduğu Zeynep Hanım konağının 
yakında tamirine başlanacaktır. 

* üniversiteliler için yapılmakta o
lan rasathanenin yapısı bitmiş, dürbün 
lc.ri ısmarlannuştır 

Lübnan Emniyet Direktörü Buşid, 
Türk Emniyet direktörünün isteği üze 
rine Lübnan polislerine bir manevra 
yaptırmış ve manevrada Türk .hey:ti 
de hazu bulunarak Lübnan polıslerı • 
nin gösterdiği intizamı t~~dir :yle~iş 
tir. Bundan sonra her ıkı dırektor, 
Emniyet direktörlüğüne gitmişler ve 
bir müfreze polis tarafından resmi tö~ 
renle karşılanmışlardır. 

kendisine karşı umumi rejimden bazı 

fedakarlıklar dahi yapılmaktadır. Bu 
mesele ile alakadar olmak üzere size 

bir sual sormak isterim: Insan cemiye 

tinin hakiki düşmanlarım hapse koyan 
siyasal ve binnetice hukuki bir rejim, 
bu hareketi ile 65 milyonluk bir mille
te saadet verir ise, bu rejim fena bir 

rejim midir?. 

Açık Arttırma Laval Son· Yapılan Barış 
...;;... __ _ 

ViLAVET 

Hava Tehlikesine Kar§ı Bey
oğlu Manevrası 

Hava tehlikesine karşı koruma ko
misyonu dün ilbayhkta toplanmıştır. 
Toplantıda cumartesi gecesi yapıla~~k 
olan denemeye ait son hazırlıklar goz
uen geçirilmiştir. o gece iki tayyare 
şehrimizin üzerinde uçacak, bunla:. ~Y 
ni zamanda mıntaka içinde ışık goru
nüp görünmediğini tarassut edecek· 
!erdir. 

Galata yangın kulesine, Metro ham
run üstüne, Taksim meydanına kalın 
ıesli düdükler konacak, hava hücumu
nun başladığı ve bittiği bu düdükle
rin çalmasiyle halka bildirilecektir. 

• Istanbuldan ecnebi vapurlarına ih 
rakiye olarak verilen maden kömürün
aen alınan ihrakiye resmi fazlasrnrn 
~apurlara iadesi ilbayhğa bildirilmiş -
~r. 

• Belediye ile Evkaf arasında Me -
~artıklar ve sular gibi pürüzlü işleri? 
halledilmesine bakan hakem heyeti, 
<ıün ilbayhkta toplanmıştır. E.vkaf ve 
belediye muhakemat müdürlerde avu
katları müdafaalannı yapmıslardır. D~ 
l'uşmalara bu~ün ve yarın dev~m edı: 
lecektir. Ondan sonra hakem hey:,!ı 
~nkaraya giderek ittihaz edeceği ka
rarı hükOmete bildirecektir. Evvelce 
tnezarlık olup ta satılan yerlerin hari
taları da dün belediyeden getirtilerek 

tetkik edilmiştir. 
* Buru valisi Şefik dün Ankaradan 

§ehrimize gelmiştir. Bugün Bursaya 

eidecektir. 

ADLiYE 

• Teofil Gotye vapurile Fransaya 
'8rar kaçırmak isteyen üç Fransız tay 
fa tevkiflerinden sonra, esrarlan ts
lanbulda Yani isminde birinden aldık 
ların rsöylemi~lerdi. Yani de tevkif e
dilerek muhakeme edilmiş ve kendisi
ilin esrar sattığı sabit olduğundan bir 
ilene iki ay hapis ve 7890 lira da para 
C:ezası ödemesine karar verilmiştir. 

• Beyoğlunda esrar satmaktan suç
lu İsmail isminde biri bir sene hapse, 
loo lira para cezasına mahkum edil
•ittir. 

Heyet yakında Ankaraya gitmek il
zere buradan ayrılacaktır. ,.. 

Yollara 
Fazla Araba 
~ıkartlamıyor 
Tramvay arabalarının fazlalaştml -

ması için yapılan son müracaata, -r:ra~ 
vay Sosyetesi menfi cevap vermıştır. 
Sosyete, bugünkü hatların daha fazla 
tramvay işlemesine kafi gelmiyeceğini 
ileri sürerek teklifi kabul etmemiştir. 
Mevcut kanaate göre, Gazi köprüsü
nün inşasından sonra fazla tramvay iş
letilmesi mümkün olabilecektir. Bu is
tek bugün tatbik edildiği takdirde, 
yokuşları teker teker çıkmağa mecbur 
kalan arabaların srra bekleme yüzün • 
den bir araya toplanacağı ve nakliyatın 
gecikmesine sebebiyet vereceği öne sü
rülmektedir. 

General İsmail Hakkı'nm 
Cesedi Niçin Erken Kal

dırılmadı? 
Eski generallerden Ismail Hakkının 

ölümü ile neticelenen tramvay kazası 
tahkikatı tamamlanmak üzeredir. Us· 
küdar ikinci sorgu hakimliği, 

mevkuf bulunan vatmanı tek-
rar sorguya çekmiştir. tık tahkika
tı yapan müddeiumumi muavini Orhan 
cesedin saatlerce yol üzerinde bırakıl
dığı iddialan üzerine, kendisile görü
şen bir muharririmize şunları söylemiş 
tir: 

"Vak'.a 12 yi çeyrek geçe oldu. Bize 
12 yi 20 geçe haber verildi. Vak'a ma
halline otomobille gittik. Saat yarım -
dan önce kazanın olduğu yerde bulu
nuyorduk. Cesedi tramvayın altından 
çıkarmak için Kriko getirttik. Fakat, 
arabayı kaldıramadığı için büyük kriko 
temini tazımgeldi. Büyük krikonun ge
tirilmesi ve cesedin araba altından çı
karılması iki buçuk saati buldu. Tram
vay arabasının ray üzerinde yürütül -
mesi ve cesedin ikinci defa çiğnenmek 
suretile çıkarılması teklifini kabul et
medik. Gecikmede başka hiç bir se -
hep yoktur . ., 

ts. 1 inci İflas memurluğundan: 

Sirkecide Kayseri hanında 15 No. 

da meşgul bulunmakta olan Hacı Meh 
metDebbağ iflas etmiş ve iflası 6-11-
933 tarihinde açılıp tasfiyenin adi şe· 
kilde yapılmasına karar verilmiş oldu

ğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanlann ve is
tihkak iddiasında bulunanların alacak 
lannı ve istihkaklarını ilandan bir ay 
içinde 1 ci iflas dairesine gelerek kay 
dettirmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları vesaire) asıl veya 
musaddak suretlerini tevdi eyle • 
meleri. 2 - Hilafına hareket cezai 
mes'uliyeti müstelzim olmak üzere 

müflisin borçlarının aynı müddet i
çinde kendilerini ve borçlarını bildir
meleri. 3 - nüflisin mallarını her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bulundu 
rıanların o mallar üzerindeki hakları 

mahfuz kalmak şartile bunları aynı 

müddet içinde daire emrine tevdi et

meleri ve etmezl~rse makbul mazeret
leri bulunmadıkça cezai mesuliyete 
u~rayacaklarr ve ruçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 4 - 25-12-935 

tarihine müsadif çarşamba' günü saat 
1 buçukta alacaklıların ilk içtimaa gel 
meleri ve müflis ile müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu te
keffül eden sair kimselerin top!anma
da bulunmağa hakları olduğu il!n o
lunur. (17799) 

Bakırköy İcra Memurluğundan : 

ilanı 
Toyfanlı köyünden Bayram oğlu 

müteveffa Mehmet veresesinin 138 
No. lu Çamlı ocağına izafeten mes'ul 

müdürlüğü zimmetinde mahkümün 
bih alacağı olan (2000) iki bin liranın 
maa masarıfı temini istifası için mez
kur ocağın yüzde sekiz bedeli mena
fiinden mahcuz ve beher tonu altı li· 
ra kıymeti muhammeneli (450) dört 
yüz elli ton maden kömürü açık artır 
ma ile müzayedeye çıkarılmış ve 
muhamen kıymetin yüzde yetmiş beş 

nisbetinde bir talip zuhurunda 6 Ka
nunsani 936 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 16 da ihalesi icra kılı

nacaktır ve sürülen pey bu bedeli bul 
madrğı takdirde ilk artırmayı takip e
den on beş gün sonra yani 21 kanu
nusani 936 tarihine müsadif salı gü
nü saat 16 da en çok artıranın üzeri
ne ihalei katiyesi icra kılınacaktır. 

Talip olanların muhammen kıymetin 

yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak
çasiyle birlikte tarih ve gün ve saatı 
mezkfirelerde Karadeniz Ereğlisi lcra 
Dairesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (17790) 

İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme
sinden : 

Ali Bahtiyar tarafından Hicabi ile 
Galatada Arapyan hanında 8-9 No. da 
Komisyoncu Aleksan aleyhlerine ika 
me olunan alacak davasının 2-12-935 
tarihli muhakeme celsesinde vuku bu 
lan ilanen tebliğata rağmen gelmiy,en 
müddeaaleyhlerden Aleksan hakkın· 

Bir borçtan dolayı mahcuz paraya da Hukuk Usul muhakemeleri Kanu-

çevrilmesi karar verilen ve bostanda nunun 401 ci maddesi mucibince gıyap 

bulunan muhtelif kilo Lahana ve Px- kararı bilittihaz H. U. M, K, nun 141 

rasa birincikanun ayının 24 üncü Sa

h günü saat 11 de mevlehane kapusu 

haricinde Merkez efendide Tekke so· 

kağında bahçevan Nuri ve Tevfikin 

bahçesinde aleni arttırması icra kılı

nacağından taliplerin mahallinde bu

lunacak memuruna müracaat eyleme· 

leri ilan olunur .(17792) 

ci maddesi mucibince ilanen tebliği i
çin muhakeme 20-1-936 pazartesi saat 
14 te bırakılmış ve bu babda tanzim 
kılman ğiyap kararnamesi muhakeme 
koridoruna asılmıştır. 

Müddeaaleyh Aleksanın muhake
menin bırakıldığı günde muhakemede 
hazır bulunması lüzumu tebliğ olu
nur. (17791) 

Tekliflerini Müdafaa Ediyor 
Fransız Başbakanı Diyor ki : " 16 ıncı 

Madde Bizi 

Paris, 17 (A.A.) - Laval, Saylavlar 
Kurulunda şöyle demiştir : 

Milletler Cemiyeti m isakma sadık o
lan Fransa, sulhü tesis etmeğe ve tek
rar başlamasına meydan vermeden ev
vtl muhasamatı durdurmağa çalışmak
tadır. İngiltere ile mutabık kaldık. İh
tilafın Avrupaya sirayet etmemesi için 
elimizden geleni yaptık. Fransa ile an
laşması emniyetimiz için bir şart olan 
Büyük Britanyanın tezini kabul ettim. 
Ölüleri bizim ölülerimizle beraber mu
harebe meydanlarında yatmakta olan 
ltalyaya karşı beslemekte olduğumuz 
dostluk hiss ini burada tekrar hatırlatı
nm. Fransız - lngiliz planı, Fransa ile 
lngilterenin sarfetmiş oldukları gayret 
lerin hududunu gösterir. Fransız ve ln 
giliz bakanlan, yaptıkları veçlıile hare 
ket etmek salahiyetine malik bulunu -
yorlardı. Onlar, Milletler Cemiyeti ile 
mutabık kalarak hareket etmişlerdir. 
Ben, taahhütlerine riayet eden bir mem 
leket namına söz söylüyorum. 16 ıncı 
madde, bizi bir harbe sürüklivebilirdi. 
Binaenaleyh harekatımı iyi öl~üp biç -
miş olduğumu takdir edersiniz. 

Laval, şu sözlerle beyanatına netice 
vermiştir : 

İhtimal ki azametli olmıyan ve fakat 
"'icdanıma uygun gelen siyasamda ken 
di hesabıma devam edeceğim. 

Şayet meclis, bizim harici siyasamı
zı fena buluyorsa bizi devirebilir. 

Sosyalistlerin lideri Blum. Laval'in 
kendi siyasasına mugayir olan her tür 
lü hareketin bir harp tehlikesi teşkil., 
etmekte oldu ğu sözlerini ele almış ve 
şöyle demiştir: 

Biz Lavalin meseleyi bu suretle mev 
zuu bahsetmesini, ya bir uzlaşma yapıl 
ması veyahut harp çıkacağı suretinde 
iddiada bulunmasmı kabul etmiyoruz,. 

Blum, dış siyasaya ait müzakerenin 
öğleden sonraki celse başlangıcında 
yapılmasını istemiştir. 

Laval, Blum'un teklifi iizerine itimat 
meselesini ileri sürmüstür. Celse. tatil 
edilmistir. Öğleden sonra istizah tak
rirlerinin müzakereleri tarihinin hemen 
tesbit edilip edilmemesine karar veri
lip verilmiveceğini ayağa kalkmak su-

Harbe Sürükliyebilirdi " 

Laval ve Blum 

retivle verilecek reyler sonunda anla
şrla~aktır. Ancak bu takdirde müzake
relerin hangi tarihte icra edileceği gö
rüşülece ktir. 

Yurttaş, 

Bir ıey alırken sor: 
Yerli mi? 
Yerli malı aatmıyan, 
değildir. 

senden 

Ulusal Ekonomi vt 
Artırma KunımP 
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Deniz Yolları 
1ŞLETMES1 

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

- zade Han. Tel. 22740. s:s• 
Mersin yolu 

ANAFARTA vapuru 19 Birinci· 
kinun PERŞEMBE ~ünü eaat 
11 de PAY ASA kadar. "7898" 

10437 

Ayvahk yolu 
ANTALYA vapuru 18 Birinci 

Kinun ÇAi\ ŞAMB o\ günü ıaat 
19da AYVA .. IGA kadar. "7899,, 

10438 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

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

Bartln yolu 
BARTIN vapuru 18 fürine·ka· 
nun ÇARŞAMBA saat 19 da 
Cideye kadar 

Trabzon yolu 
~K~ U npuru 19 Bırinciklnun 
PERŞEl\i BE gijnü saat 20 de 
HOPA YA kadar 

1HT1RA İLANI 
" Vesaiti nakliye frenlerine mahsus 

otomatik ayar tertibatı,, hakkında is 
:tihsal olunan 1 2ncikanun 1934 gün· 

lemeç ve 1720 sayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile korunak üzere 
devrUferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galatada, İktisat ha 

nında, Robert Ferriye müracaatları 

ilan olunur. 
10265 

ESKENAZi 
TiCARETHANESi 

Beyoğlu, latikl&l caddesi No. 307 

Daima muhterem müşterilerini 

memnun etmek emelinde bulunan 

ticarethanemiz 

Bayram Münaıebetile 
yeni yeni mallar getirmi§ ve çocuk 
levazımatının bütiln çeıitterini ye· 
nileştlrmiştir. Sipariıler dikkat 
ile ve elveri§li fiatlarla ifa edilir. 
Mağazamrzı liltfen ziyaret edecek 
§ık bayanlarımız, ipek en son mo· 
da zarif çamaşır takımlarını, per· 
deleri vesaireyi bulabileceklerine 

emin olabilirler. 

l'ASFlYE HALlNDE BULUNAN 

GÜNEŞ 
SiGORTA 

TURK ANONIM ŞIRKETINDEN: 

Tasfiye halinde bulunan Gilneş Si • 
gorta Türk Anonim Şirketinin hisse • 
darlar genel kurultayına :ıit. 1 O Birin· 
dkanun 1935 tarihinde ıntı~ar ede~ 
ilanda toplantı tarihi yanh.~hkl~ 27 ~ı· 

. cı"k"'nun 1935 olarak gosterılmiştu. 
un ö • Ik. "k"-
Bu toplantının 936 senesı 10~.1 .~ıu· 
nun onuna tesadüf eden c.u~a gunu sa. 
at on birde şirket merkezı~ın bulur_ıdu· 
ğu ayni mahalde yapılacagı tnshıhen 
ilan olunur. 

Tasfiye memurlan 

Çengelköyünde Kuleli li İlk teminatı 813 l_ira 75 /.

40 
• • • •R 

sesinde mevcut iki dizel mo- kuruştur. Sartnamesı KO. IST ı L ADrL 1 Dl 
törü 20-12-935 cuma günü da görülebilir. İstiklilerin . • ) 1 l /4 1: 
saat 14 de açık arttırma ile kanuni vesikalarile beraber 

Yeni çeş:tlerimi:z 

gelmiştir. 

Toptan 
satış 

Sultu•hamam 
Cımcıbaşı han 

No 10 
Perak~nde Hbf: Sultanhamam 

K .. babcı karfııında "SAHiBiNiN 

•-• SESi,, mağazasında --• 

- ıstanbul Komutanlığı~ 
Sat.nalma Komisyonu 

ilanları 

Tophanede Satınalma Ko- ihale saatinden b~r s.a~t ev
misY,onunda satılacaktır. veline kadar teklıflerını Ko. 
Tahmin bedeli 800 liradır. na vermeleri. ( 343) ( 7934) 
Muvakkat teminatı 60 lira- • • • 

İstanbul Levazım Amirdır. Motörler mektepte gö-
rülebilir. İsteklilerin arttır- liğine bağlı kıtaat ve mües
ması için belli saatte Top- sesat için 23 ton kuru üzüm 
hanede Satmalma Komis- 7 İkincikanun 9 3 6 salı günü 
yon una gelmeleri. ( 311) saat 14 te Tophanede ST. 

(7639) 9957 AL. KO. da açık eksiltme 
• • • ile alınacaktır. Tahmin bede 

Maltepe Askeri Lisesi i- li 4025 liradır. İlk teminatı 
çin 1600 tire fanila ve 1600 30 ı lira 88 kuruştur. Şart
tire don fanila 25-12-935 name ve nümunesi KO. da 
çarşamba giinü saat 14 te görülebilir. İsteklilerin bel
Tophane Satınalma Komis li saatta KO. na gelmeleri. 
yonunda açık eksiltme ile (342) (7935) 
alınacaktır. Tahmin bedeli • • • 
2400 liradır. İlk teminatı Harbiye Okulu için 7000 

OSRAM 13boratuarlarının 

yeni meydana getirdikleri 
OŞRAM " D ,, ampulleri 
fennin bir mucizesi teUlkki 
ediliyor. Çifte spiralli olan 
OSRAM " D " lambaları 
tabii sarfiyatla pekCjok 
ışık verirler. Cereyandan 
tam manaslle istifade 
etmek istiyenler 

OSRAM "D,, 
ampullerini diğer lam

balara tercih etmelidir· Ul1~/l.tı~~l{fif~~W 
ler. Adi ucuz Ulmalara 
nazaran yüzde 40 istifa· 
delidirler. 

Çatalca Müstahkem Mev 
ki kıt'at eratı için alınacak 
olan 12.000 kilo Nohuda 
verilen fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 20-12-935 
Cuma günü saat 15 tedir. 
Açık eksiltme ile alınacak
tır. Muhammen tutarı 1440 
liradır İlk teminatı 108 li
radır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat mak 
buzlarile birlikte ihale günü 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Satmalma Komisyonu 
na gelmeleri. ( 7 649) 

180 liradır. Şartname ve nü kilo zeytin yağı 8 İkincika
munesi Komisyonda görüle nun 9 3 6 çarşamba günü 
bilir. İsteklilerin belli saat- saat 14,30 da Topanede ST. 
te Komisyona gelmeleri. AL. KO. da açık eksiltme ile 
(314) (7724) 10160 alınacaktı~ Tahminbedcli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

*** 

10002 

* * * Çatalca Müstahkem Mev 
ki birlikleri için 1 7 ,000 ki
lo kuru fasulya açık eksilt
me ile alınacağından mu
hammen tutarı 2 7 2 O lira 
olup ilk teminatı 204 lira
dır. 3-1-936 cuma giinU 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Komisyonumuzda öğleden 
evvel görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuzlarile birlikde i
hale günü vaktı muayyenin
de Fındıklıda Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(7752) 10209 

!t= •• 

Çatalca Müstahkem M ev 
ki birlikleri ihtiyacı için 
14,000 kilo bulgur açık ek 
siltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2240 lira o
lup ilk teminatı 16 8 liradır. 
Eksiltmesi 3-1-936 cuma 
günü saat 15,30 dadır. Şart
namesi öğleden evvel Ko
misyonumuzda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte ihale 
günü vaktı muayyenincle 
Fındıklıda Satınalma Ko

İstanbul Levazım amirli- 2940 liradır. İlk teminatı 
· · 1500 220 buçuk liradır. Şartna-ğine bağlı kıt'at ıçın mesi KO. da görülebilir. !s-

kilo çay 24-12-935 salı gü 
nü saat 14,30 da Tophane- teklilerin belli saatta KO. na 
de Satınalma Komisyo gelmeleri. ~ 3t1) • ( 7 9 3 6) 

nunda kapalı zarfla eksilt Harbiye Okulu için 7 ton 
meye konulmuştur. Tahmin çekirdeksiz 2 ton çekirdekli 
bedeli 5400 liradır. İlk te- kuru üzüm 8 İkincikanun 
minatı 405 liradır. Şartna- 936 Çarşamba günü saat 14 
me ve nümunesi Komis- de Topanede ST. AL. KO. 
yonda görülebilir. İstekli- da açık eksiltme ile alma
lerin kanuni vesikalarile be- caktır. Hepsinin tahmin be
raber ihale saatinden bir deli 1 715 liradır. İlk temi
saat evvel tekliflerini komis natı 12 8 lira 6 3 kuruştur. 
yona vermeleri. ( 316) Şartnamesi KO. da görüle-
< 7726> 

10161 
bilir. İsteklilerin belli saat-. * • • 

Harbiye ve merbutu o- ta.KO. na gelmeleri. (340) 
kullar için 10 ton zeytin ta- • • • (7937) 

nesi 26-12-935 perşembe İstanbul Levazım Amir-
günü saat 14,30 da X.opha- n oaglı kıtaat için 
nede Satınalma Komisyo- 51000 limon 6 İkincikanun 
nunda açık eksiltme ile alı- 936 pazartesi günü saat 
nacaktır. Tahmin bedeli 14,30 da Topanede ST. AL. 
2200 liradır. İlk teminatı 
165 liradır. Şartnamesi Ko KO. da pazarlıkla alınacak

tır. Tahmin bedeli 1020 
misyonda görülebilir. İstek liradır. Son teminatı 153 li-
lilerin belli saatte Komisyo- radır. Şartnamesi KO. da gö 
na gelmeleri. ( 3 2 2 ) ( 7 7 3 2 ) rüle bilir. İsteklilerin belli 

10126 

* * * 
Hastaneler için 5000 adet 

yüz havlusu 230 adet baş 
havlusu 230 sırt havlusu 
230 etek havlusu 480 girme 
peştemalı 480 çıkma peştet
malı 23-12-935 pazartesi 

saata KO. na gelmeleri. 
(338) (7939) 

* * * . 
Harbiye Okulu için 3000 

mis· tuna gelmeleri. 
(7753) 10210 günü saat 14 te Tophanede 

kilo sade yağı 2000 kilo zey
tin yağı, 1 5 O O kilo sa bun 
23-12-935 pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede 
Satmalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 3 790 li
radır. Sade yağının son te
minatı 405 lira Zeytin yağı 
ve sabunun son teminatı 163 
buçuk liradır. Şartnamesi 

• • • Satınalma Komisyonunda 
Gülhane Hasta yurdu ka- açık eksiltme ile ·alınac~k

dın hastalıkları bölümü için tır. Hepsinin tahmin bedeli 
3804 buçuk liradır. İlk te-68 parça alat ve malzeme a-

çık eksiltme ile alınacaktır. minatı 285 lira 35 kuruştur. 
Muhammen tutarı 1480 li- Şartname ve nümuneleri 
r~dır. İlk teminatı 111 lira- Komisyonda görülebilir. İs-

. teklilerin belli saatte Komis dır. Şartnamesi Komısyo-
numuzda her gün öğleden yona gelmeleri. <3 la) 

(7728) 10163 evvel görülebilir. Eksiltmesi • •. 

Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. ( 3 3 9 ) 

3 Şubat 936 Salı günüdür. İstanbul Levazım Amirli- • * * 
Saat 15 tedir.Eksiltmeye gi- ğine bağlı kıtaat için 35 ton Harbiye okulu için 2400 

(7938) 

receklerin ilk teminat mak- zeytin yağı 7 İkincikanun kilo domates salçası 20-12-
buzlarile birlikte belli gün 936 sah günü saat 15 te 935 cuma günü saat 15,30 
ve vakti muayyeninde Fın- Topanede ST. AL. KO. da da Tophanede Satmalma 
dıkhda Satınalma Komis- kapah zarfla eksiltmeye ko- Komisy_onunda P?zarlıkla a: 
yonuna gelmeleri. (7923) nulmuştur. Tahmin bedeli lmacaktır. Tahmın bedelı 

* • aı: 14700 liradır. İlk teminatı 600 ' liradır. Son teminatı 
Çatalca Müstahkem Mev- 1102 lira 50 kuruştur. Şart- 90 liradır. İsteklilerin belli 

ki Muhabere güvercinleri i- namesi Ko. da görülebilir. saatte komisyona gelmele
çin 9 kalem yem pazarlıkla İsteklilerin kanuni vesikala- ri. (337) (7940) 
birden alınacaktır. Muham- rile beraber ihale saatından İ 

1 
*L"' * A . 

393 1. 17 k · ı· k d k stanbu e•azım mır-men tutarı ıra uruş bır saat evve ıne a ar te - . _. _ , . . 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir, Yarım, Çeyrek kiloluk olmak üzen~ cem'3:n 

(Z3000) Şişe yazıldıktan sonra siyah olan yerlı mamu
latı mürekkep kapalı zarf usuliyle satın alı~acaktır. . 

2 - Satın alınacak malin bedeli 4620 lıra tahmın 

olunmuştur. . .. .. .. w •• 

• 3 - Şartnapıesi Merkezde kırta~ıye Mudurlugun· 
den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasıye deposu baş me-
murluğundan alınacaktır. • . 

4 - İsteklilerin 346 lira 50 kuruşluk temınat mek· 
tupları ile birlikte 25-12-935 tar~hine t~sa~üf ede~ 
Çarşamba günü saat on beşte Malıye Vekalet1 Kırtası· 
ye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaat-
ları. (3576) (7706) lOJ90 

'EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 

Deleri Pey parası· 

Lira K. =-... = - ,=•-c=""'"'f'·· 
100 00 7 50 J{':ıe!""""'~c:;a 

425 00 31 88 ~ c:riköy 

218 on 1 n 35 Eyüp 

Eyyühüm Ah.met efend~ 
mahallesinde Uf akköpriı 
So. eski 2 7 yeni 3 3 Sa.eviı> 
bütünü (2981) 

: Rum kilisesi arka soka
ğında eski 32 yeni 12 sa
yılı evin bütünü (2582) 

: Aşçıbaşı mahallesinde Ca
mi sokağında 18 sayılı İ· 
marn Meşrutahanesi. 

(1109) 
232 00 17 40 Kuz& .... ··-"'k : İskele karşısında 1 l ıl - 27. 

ve şimdi 61 sayılı dükka

172 00 12 90 Beyoğlu 
nnı bütünü. ( 1894) 

: Hüseyinağa mahallesin· 
de Y enidere otu eski Bül
bül dere caddesinde eski 
18 yeni 71 sayılı ve 86 
metro arsanın bütünii. 

(2326) 
300 00 22 50 Büyükçarşı : Püskülcülerde kargir 17, 

19 sayılı iki dükkanın bü· 
tünü. (699)" 

Yukarda yazılı özelgeler satılmak üzere onbeş gü~ 
ara ile açık arttırmaya çıkarılmıştır. Üstermesı 
26-12-935 Perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. ls .. 
teklilerin İstanbul Evkaf Müdüriyetine gelmeleri. 

(7757) 

Yılbaşı Piyangosunun 
EN BÜYÜK iKRAMiYESi 

AaJebi İhtimal 

K· AD ER 
Gi§elerinin biletleri meyanında bulunmaktadır. Ona malik 

olmıya çalışınız, siı:i saadete kavuşturacaktır. 

KADER G·şeler·ı İstanbul Eminönü No.4 1 Beyoğlu İstiklal cad. No. 109 

KADER GiŞELER[ : Mühterem müıterilerine Beyoğlunun baş· 
tur. İlk teminatı 30 liradır. l"fl · · K e m lerı· lıgıne baglı kıt at ıçın 35 ton 1 ennı o. na v r e . . · · kl" k 
Eksiltmesi 3 İkincikanun ( 344) J( 7933) zeytı~ danesıne ıste 151 - --------·------------- ~ 
936 cuma günü saat 14 te- *** madıgından pazarlıgı --~ 

lıca sinemaları için meccani biletler takdim ediyor. 

dir. Şartnamesi Komisyo- İstanbul Levazım Aı:ııir- 2 0-12-9 3 5 salı gun u saat 
numuzda her gün öğleden liğine bağh kıtaat ve mties- 1~,30 da ~apılaca~tır. Tah
evvel görülebilir. Eksiltme sesat için 35 ton sabun 7 mın bedelı 7700 .lıradır. Son 
ye gireceklerin ilk teminat İkincikanun 936 Sah günü temin~tı 11_5 5 lıradır ... S~rt
makbuzlarile birlikte belli saat 15,30 da Topanede ST. namesı komısyonda gorule
giln ve vakti muayyende AL. KO. da kapalı zarfla ek- bilir. İ~teklilerin belli _saat
Fındıklıda Satmalma Komis siltmeye konulmuştur. Tah- te Komısyona gelmelerı. 
yonuna gelmeleri. (7924) min bedeli 10850 liradır. (336) (7941) 

ELEKl RiKÇi ARANIVO~. 
Taırada mühim bir Şirketin fabrikası için asgari 30 yaşlarında san 8 

mektebi mezunu elektrik ve cereyanı mUtenavibeli motör bobinacı . 
çelik boru ve tenvirat tesisi işlerinde kullanmak ve tamirini yapına~ 
Uzere bir elektrikçiye ihtiyaç vardır. Bonservislcrile birlikde hUsnUha) 
vesikalarının birer suretini İstanbul 176 poata kutusu adresine (M.B· 

rumuzile e-önderilmesi. 



Şişe, kavanoz ve 
benzeri cam işleri 
alırken artık 

ŞU MARKAYI: 

A 
BU MARKA: 

Sağlamhk~ GüzeHik-v 
" ölçü - ayar yasası ,, na 
uy luk garantis· i . 

•• 
TAM TURK MALI 

'F' 1 .r, l•tanbul bUP08U • it Han 112219 • U880 
,ı eıe1on: M•kez P=ah~e: 801 88 ·70 

TUrklye fit• ve Cam Pa kal•• Anonim ~ 

KANZUK 
Meyva Tuzu 

Tayyare hücumlarına karşı yapıla- QELiK LAMBALı 

cak ışıkları maskeleme tecrübe- • PUor 
':~~~~'!~IÖnd~~y.. RABADIODYCOOUCSU11UD 1~ .. :U-oi!ı..Aakeri1 

.PJ)acağı nmmlarda herkes bütün lfddamu ilin olunacak müd- 20 bin lira kıymetinde bir 
det için tamamiyle söndürecek veyahut maskeleyecektir. Ma• pavyon ile ı o bin lira kıy-
aleme ıpklarm üzerlerini harice ziya akaetmiyecek derec°"8 vı·ne h k·ım iliyab veya ko)'U renkli bir kumqla örtülmek ve bmı1arm bulun- metinde ahır Gebzede yapı-
~..red ~ pmle ile kapamak suretiyle de olabilir. v Jacakur, H Birinı:ilrinıın 

tenbttiW-e aykm hareket edenler hakkında para '* ~ocl• ··--· 935 cmpa daU .. t 15 de 
._tertip olunur. (B). · (7M3) --• Gat• Kapalı arfJar a~. 
~----------..... ------~ ... ---ııiı-.......... .._ ...... __ Muvakkat teminatı 2ZSQ .. 

.. ~-~----.. radar ~zarflar bir saat 

Darphane ve Damga Matbaası 
...uutlrlüğünden : 

TORKIYINWI&- evvel Köılti;ana makbuz 
E OKUDIJÖU si. kaqdığı verilecektir. • 
HALKCJAZETESI 1iler pJjn prtnaQ111M ~ 

mtvondii "'C8re1iilirler. ls
tekilleriıı belli sün ve:iaa
tinde kanunun istediii u .. 
mum belgelerle tmtdtte Tü
men biJ\88!Ddaki satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(496) (7640) 9958 

SOMER 
Beykoz Deri ·ve Kundura Fabrikasından : 
1938 ..... arfmda lııiribcek ..... .,. lamnblar ,..,.. ... mnaul 

tart- ............ apk wttuw ile 20 - 11-• •lı;=de ... t 14 
llltdaaıktır. M.limlıl ....... iati1..ı.in , .... nı:.iet Mniaiae .... 
raaıaderi li ........ 

Teminat 260 .hnadır. 
ıo31H 

PAK 

Yal ... _._. ha edll111lftlr. 
Tıearet....._. •tdaa b ..__ 

mallar1a pak " laıı..ta oıtlap•• -~ 
ti kat' ,, ..... .-.. 

1 Klaaeuenel 955 dn it barea .... 
li ... rclald flatlllra ... yapmabao 
10 tasillt ,... •• •· .,. ...... , el 
ı.lfteri waeafaatlera 11m ... a••• ... 

iti etme 
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Kurulut= 1871 

Uzaktaki istanbul müşterilerimi_z 
ve Ankara, Eskişehir 

ve Edirne müşterilerimize: 
YENi PAKET KAHVELER.iMiZ 

Satı sa 
• 

Cıkarıldı, 
• 

Her Yerde Arayınız 

k h f • n ı I · u hl a 
• 

mıs o kak 
Diğer Şehirler için Acentahk Verilir. 

YERLi LLAR 
PAZARLARI 

Yalnız ___________ _..._ ... 

K • 
HAS KALMinDiR 

Baş, diş a§rllar1, Romatizma, Grip, "evralji nezleye 
karşı Has KALMl.n kullanınız. 
Çok taklld edilmiştir, fakat AYnı yapllamamıştlr. 

Iahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesine tevfi
kan 50 X 50 eb'admda 20,000 tabaka sarı metal yaldız 
kağıdı satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin nümune 
ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere 6-1-936 pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 te
minat paralarile birlikte Kabataşda Levazım ve Müba .. 
yaat şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 
• (7835) 

Ankara - izmir - Samsun - Mersin -_lstanbul - Beyoğlu - Eminönü - Karaköy - Kadıköy - Beşiktaş 


