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Cumartesi 
Yapılacak 
Deneme 

Benes, Cumhur Reisi 

italyanlar, 
Tadilatla 

Barış 
Kabul 

Teklifini 
Ediyorlar 

Çekoslovak Milleti 
Yeni Reisini Seçti 

Benes 340 Reyle Çekoslovak 
Cumur Başkanlığına Getirildi 

Habeşler, ita/yan Cevabını öğreninceye Kadar 
Taarruzu Durdurdular 

Deneme Beyoğlundan 

Sonra Kartal Ve Çatal
cada Da Yapılacak Cenupta Hazırladıkları 

Bu cumarteai ıeceai Beyoğlu kay. 
makamlıir bölıeainde yapılacak 
ha•a bücumlanna kartı korunma 
denemeai hakkında yeni kararlar 
verilmittir. Uluslar 

Kurumu Dün 
Toplandı 

Eden Son Paris Teklifleri 

Hakkında İzahat Verdi 
Cenevre, 18 (A.A.) - Havas Ajan 

aı muhabirinden: Milletler Cemiyeti, 
bu sabah saat 11,15 de toplanmııtır. 
Bütün aza, hazır idi. Yalnız Titulesco 
bulunmuyordu. Mumaileyh, henüz Ce 
Devreye gelmemiştir 

Litvinofun yerine Potemkine bulu • 
nuyordu. Konsey, ırak Asurilerinin is 
lı:anı meselesi ile meıgul olmu1tur.Kon 
aey azalan, bundan sonra Milletler ce
miyeti genel sekreteri Avenol'ün bil • 
tc,sunda toplanarak Italyan • Habe1 
lhtillfı hakkında noktai nazar teatisin 
de bulunmuıtardır. 

DUn, Eden, lngiltere hUkQmeti na
mına beyanatta bulunabilmesi için öf 
leden sonra toplantının aleni olmasını 
iatemi9tir. Eden'in beyanatı büyük bir 
alllra ile beklenmektedir. Zira bu be
yanat, Londra hülrilmetinin Fransız • 
ln,&ilis sulh tekllfieri meselesindeki 
Jlaitta hareketini açıkça gtiaterecektir. 

~ ...... , 111ıoiW\J ...... U\ıı&•• ~ •"'•- -4. ... u.• 

n a1mak ua et 
ter Cemiyetini tamamiyle serbest hıra 
kacaktır. 

İngiltere Eski İtimadı 
Kazanmaya Uğraşıyor 

C' o:nevre, 18.A.A. - Eden ve Laval 
in Konseydeki beyanattan Milletler 
Cemiyetini emrivakilerin tesiri altında 
bırakmak te§'Cbbüsilnden vazgeçildiği 
auretinde tefsir edilmektedir. 

Fransız mahafilinde söylenildiğine 
&öre, Parla projesinin tanziminden 
evvelki hukuki vaziyete avdet edilmit 
tir. 
~. Wr hafta ..... petNI ..... 

'-"sosu müzüıereaini bili müddet te
Wr etmit olan 18 I• komitesinin Cu
... aünü toplanac:aiım söylemektedir • .... 

lnglllz Dışbakanı 

Samvel Hor 
istifa Etti 
Lontlra, 18 (Hmcıai) - l>ıfitler 

Jlaleanı $arrll)ef Hor 6u GlefQm 6ef 
11Gite tloiru idila etmİftir. Ba idi. 
lanın )'Gnn toplanacalı olan A11e1m 
IC.,,.,,,....ntla lıabinenin meulrüni 
ıniiılriil oaziyett• 6rrcrlemcuncıle ~ 
Mpcltlrfı söylenmelıteclir. Somoel 
Hor'an yerine ya Edenin )'Gltat 
Neuille Çemberlôyin'in ueya/aal Ha. 
lilaJıan isimleri ailıreclilmelıteclir. 

[Ho6ef imparatoru Porü tele. 
fillerin• reJ ceuabını Jün cep. 
heden •öndermiftir. ltalyanın in 
telelillere, uulı tadilat yapmalı .u. 
retile ceUGp uereceii bildirilmekte. 
tlir. Ha6ef İmparatoru 6a ceuo6m 
mahiyetini öireninc•ye lıaclar, O•a. 
tlentl• 6İrİf'n•i• laıaırlandıiı taarra 
.su w•ri 6rrokmlffır. Şimalde in dün 
6ildirdiiimiz ff o6eıt taarraaanan in. 
lıi,al •tmekt• oltlufu teyit •tlilmelı. 
tedir. 

in.iliz Juıbin .. i dün bir toplanh 
yapmıı ue Habeı topraklannJa 60. 
nır artılı fU 6ir ilri oy içinde temin 
eclebilmelt amacı il• Paru salla telt. 
liline müaalaeret etmeye lıarar uer. 
miftir.l 

Londra, 18 A.A. - Romanm iyi 
malUnıat vermekte olan bir kayna. 
imdaa alman huauai haberlere gö. 
re, Muuolini, Fransız _ lnariliz pil. 
nmı önemli birtakım ibtirazi kayıt. 
larla kabul edecektir. ltalyanm Pa. 
ria •e Londra Büyük Elçileri bu ka. l~lyan cevabı etrafında ~~ada gö
yitlerin ne olduiunu e'"elki .W. nl§melerde b';1lunan Kont do Şambron, 
bildirmitlerdir. Suvıç, Drummond. 

~ual çevenler, müatakbel sulh ceği, ancak teklinin batka türli ola
paktmm _ ki aonkinun ayında tan. caiı bildirilmektedir. 
zim edilmesi muhtemeldir. Laval - rcec• ••ç oalıte ltatlar altlıiunıs 
Hor projesine pek ziyade benziye. te'6rollar 5 inci «ıylaclaclu. ı 

Denemenin tam bir intizam için. 
de seçmeai için o aktam aaat 21 den 
itibaren aokaklar •• caddeler polis 
ku .. etlerile takviye edilecektir. 

Beyoilu itf aiyeai, latanbul itf aL 
yeaile takviye edilerek dokuz mm. 
takada itfaiye sruplan bulundurU
lacaktır. 

Deneme aaat 21,30 da hava bü. 
cumlannı ve tehlikeyi bildiren dü. 
düklerin ötımeaile ba.layacak, yanın 
aaat sürerek 22 de bitecektir. Bu 
m(iddet i~incle han müaait olduğu 
takdirde Beyoilu Os 31'inde iki tay. 
yaremiz uçarak ıtık görünüp görün.. 
meclifini taruaut edeceklerdir. 

Bittabi tayyarelerden bomba atı. 

[Beklenildiği gi
bi, Çekoslovak mec 
lisi dün yeni Cü -
murreisini seçti ve 
yegine namzet gös 
terilen Benesi dev
letin batına geçir • 
di. Eski Cümurrei
si Mazarik ile yeni 
reis Bene. Çekoslo 
vak milletinin siya
si hayatında, timdi 
ye kadar olan önem 
li hizmetlerile oldu 
ğu kadar, arsıulu • 
sal siy.asada da 
memleketlerinin uh 
delerine verdiği va 
zifeleri hakkile ye 
rine getirmit insan 
tardır. Eaki Cümur 
reisi Tomas Garrik 
Mazarik 7 Mart 
1850 de Moravya· 
da bir Slovak baba. 
dan ve Çek anadan 
doğmuş, bu suretle 
Çekoslovak milleti-
nin iki rüknünü ıah Çekoslovakyanın yeni Cümurbaşkam Benet 
sında birleştirmit bir devlet reisi idi. sene için Cümhurreisliğine aeçilınit 
Yüksek tahıilini Viyanada bitirdikten bulunuyor<Ju. 

ita/ya-Habeş Harhı 
sonra, Prağ Univeraitesine Profesör Yeni Cüıııhurreiai Benes ise harp 
olmuı. 1891 senesinde Viyana parli- sonrası siyasasının en mütemayiz 
mentoauna aza seçilmitti. Mazarik bir çehrelerinden biridir. Bütün araıulı.e
milddet sonra parllmentodan çekile • sal meselelerde Hariciye Nazın afs. 

lac:al& deiı1dir. Fakat maruz bir rek ilim ile metgul olmuı ve Avrupa tiyle memleketini aalihiyetle te:nı!!U 
IMıe'- hGcmnuna •• yanrın çıkma. ilim lleminin dikkatini kendisine çc- etmit ve Çekoslovak milletinin men-

{Arkau g uncuda ken birçok eserler yazmıştır. faatlerini önemle kollamıştu. ltentJi. 
•"1~_..~i=~=~==:s:--~-..:.44-~4ill!!il' ..-~~-t•llih_.rYlti•»IL"'•-•M'•~ il 11&4 ı. JS,~t doimuttur. ıal 

V d 
nri Jren ıaini polTttbya vermfı ve bir yqmcla 6uf unmaktadır. Xuari-

Hezimete Uğradllar 
e z ne arın memleketinin istiklll davasında muh. kin Cümhurreisliğinden çekilmesi ne 

telif memleketlerde o kadar çalışmış- kadar büyük bir ziya sayılırsa, Betıe-

K t
•ı· y tır ki, daha Versay muahedesinden sin onun yerine gelişi de Çekoslovak a 1 1 unus evvel, Çekoslovakyanm temelini kur- m'J!eti için o nisbette bir kazanç ... 

mağa muvaffak olmuıtur. }ıiabilir] 

1 talyanlar Yaraldannı Bırakarak Kaçıyorlar Ha
beşler Düşmanlarını Mütemadiyen Kovalıyorlar 

Y k 1 
21 ltkkinun 1918 de Prağa geldik-8 a an d 1 ten sonra, gerek ilmi, gerek tecrübesi 

itibariyle devlet reisliğine seçilebile
cek bütün meziyetleri 11h11nda topla. 

Ben.. Cumlasrrreü 
lilin• nad Hfİl.dİ 

Prag, 18 A.A - Benes, Milli Mec
liı tarafından Cumurbaıkanlıfma ... 
!wilmittiT. Katil Dün Sabah 

Köyünde Tutuldu 

Veznedarın katillerinden Abdullah 
~ Adliyede 

Habeşlilerin ltalyanlah büyük bir hezimete uğrattıkları Teccaze Vrpp, 18 (Hıurui malao6irimia 
bölgesini gösteren kroki 6ildiriyar) - V•.anedar Hü .. yin 

[c d t 1 H 
Hününün lıatillerinJen Yunru 6u. 

enevre e ta yan - abet dava. te •e Raa Ka ... ile Ras Seyyumun 
ıının görüşüleceği ve dünya efkarıu- ku'"etleri tarafından konlanmak. Pıt lıöyiintl• ,,..Jıalan'"lfhr. Suçla.. 
mumiyeainin sulh flrtları üzerinde tadrrlar. İtalyanlar, rekilirke.. •ol nan. ilçeye euuellti wün 6•ltliii an. 
d d ğu ""'ı t d H be d T .., J lGfllmalıtatlır. Teulıil eclilerelı atili.. 
ur u 5 .. n er e a J or usu Şi- üatiinde biw-ok •aralı bıraJmu••ar. ·ı y 

mal mıntakasında anaızın bir taarruz - "' 1 r yeye Hn en un1U, ycınn l.tanbula 
yaptı. Dün geceye kadar gelen tel- dır. prulerilec•lıtir. 
graflar taarruzu ve İtalyanların ileri Hük6met bu haberleri ne teyit ne (Vemedann ölümüne ait diğer di-

mıt bir vaziyette bulunuyordu. 1920 
de yedi sene için ".:umhurreisliği'lle 
seçildikten sonra 1927 de tekrar yedi 

Prag, 18 A.A - Bene• 440 reyden 
[Arkası 9 uncuda] 

Evkraliçesi müsabakamıza? 
Hazırlanıy~r musunz • 

hatlarda hezimete uğradığını teyit et de teksip etmektedir. fer haberler 2 inci sayfadadır.] 

•~~~~~~~~~~~~ mek~benberha~ketinne~uda i~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kipf. ettiği hakkında hiçbir ıey kar· 
detmıyorlar. Henüz aydınlanmıyan Ereğli Kömür Şirketi Mallarının 

Etatize Edilmesini Kabul Etti 
Osma 
Saltan 
Sona· 

nokta ıudur. Takazzada taarruza kal-
kan Ras Seyyum ve Ras Kassa kuv
vetlerinin bu hareketleri esaslı bir 
ileri hareketi midir, yoksa mahdut 
hareketli bir akın ve baskın mıdır?. 
Bunu ancak alınacak mUteakıp tel· 
grafl~r tavzih edecektir.] 
Adıaababa, 18 A.A. - Dün alqam 

buraya, ltalyanlann Tec:caze auyu 
bölıe~de bir hezimete uiradrlda. 
nna daır Roımadan haber ıelınittir. 
Habetler, suyun kuzey luammda ö. 
nemli bir zafer kazandaldanm iddia 
ediyorlar. ltalyanlann ric'at etmek.. 

Ekonomi Bakanı Celal Ba
yar'ın İktisat ve Tasarruf 
Haftasını kapayan söylevi 
bugün 9 uncu sayfadadır. 

Ereğli liman ve şennne umumı 01r DaKış 

. A~~ara. 18 (Huauıi muhabirimiz 1 elinde bulunan madenlerin 
bıldirıyor) - Ereğli kömür firketi, tın alınması için tarafeyn 
~~lla~nm etasize edilmesine _P.rensip perleri arasında çalıımalar 
ıtıbarile muvafakat etmiftir. :şirketin laınıttır. 

.. . 
eka
ba~ 

Sultanohmet Kız Sa.. 
not melete6inde •~ 

lanmıs, derde 

Fakir Ve Zengin Herkes 
MUaabaka flrtlın •e he. 

Müsavi Sartlar Altında diyelerimizle bir ötret • 

Müsabakamıza İştirak menin ev kadınlıfma dair 
mütaleaları 4 üncü say. 

e d e b i 1 e c e k t i r .. ___ fa•mı•z•da ___ i) 

-------------
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Dl1,SöNDl1KC t; 
Atatürkü Öğen Kitaplar 
Atatürkü öğm~k için Alman-

lar, İngilizler ilah ... tarafından çı
karılan eserler artıyor. Türk in
kılabının bünyesi, yabancı bakış
lar tarafından görülecek kadar 
serpilerek boy attıkça sayıları 
çoğalan bu kitaplar, yer yüzünün 
her tarafına Türk mucizesinin 
yeni izahlarını götürüyorlar. 
Bunların çoğu, yabancı ve bitarat: 
kalemler tarafından yapıldığı i
çin hem sahaları, hem de kuvvet 
ve tesirleri genişleyen mükem
mel birer Türk müdafaasıdır. 

Bizim Atatürk ve mucizesini 
Türkiye hudutları dışarrsma ta· 
şıran bir propaganda cihazımız 
yoktur. Bu yolda bütün yeni re
jimlerden daha geri ve daha ih
malciyiz. Belki de sadece ekono
m~k sebeplerden doğan bu boş· 
lugu, tek başına, Atatürkün adı 
dolduruyor ve onun şahsından 
yer yüzüne dağılan büyük tesir
lerin parıltısı, Türk ismini çevi
ren ve aleyhimize isnatlarla şi
şen karanlıkları silip süpürüyor. 

Türk inkılap ve kültür tarihin
de, her manasile beynelmilel ol
muş tek adam, Atatürktür. Böy
lece, Türk adını geri milletlerin 
karışık ve kalabalık listesinde 
yalnız egzotik bir alaka mevzuu 
olmaktan o kurtardı ve bize umu
mi harpten sonra kuvvetli bir sil
kinme hareketi yapan birkaç bü
yük millet arasında sivrilmek şe
refini o verdi. 

Bu kitapların Basın Genel Di
rektörlüğü veya Kültür Bakanlı· 
ğı tarafından Türk inkılabını 
izah hususunda en muvaffak ol
muş olanlaruun türkçeyc çevril
mesi ve ucuz baskılarla halka 
verilmesi, Türkün ve Atasının dı 
şarı zaviyelerden görülüşünü me 
rak eden bütün Türklerin özle
diği şeydir. 

Peyami SAFA 

iktısat Haftası 
Dün Bitti 
lktıut ve Tasarruf Haftaar dün ak

pm bitmiştir. Dün de mekteplerde 
konferanslar verilmiş ve talebeler bu
lunduklarr semtlerde bayraklarla dola 
§arak gösteriler yapmışiardı. Saat 19,5 
ta da Iktısat Vekili Celal Bayar Anka
ra radyosunda bir söylev vererek haf
tayı kapatmışlardır. Vitrin, yemiş mü
sabakaları da dün bitmiştir. Jüri heye 
ti dün mağazalan dolaşmış, dört semt 
te yerli mallarla süslenmiş olan vitrin 
lcr üzerinde notlarını vermiştir. Kaza
nanlar bugün anlaşılacak, birincilere 
madalyalar hediye edilecektir. Yemiş 
müsabakası için verilen kuponlar da 
bugün toplattmlacaktır. Müsabakada 
kazananlar bir hafta zarfında hediye
lerini almazlarsa kazandıkları esyaları 
tasarruf cemiyetine bırakmış addoluna 
caklardır, 

BELEDiYE 

Ekmeği Narhtan Ucuza 
Satanlar Da Var 

Ekmek ve francala dünden itibaren 
yeni narh üzerinden satılmaya başlan 
mıştır Ancak bazı yerlerde birinci 
ekmek 11,5 ikinci 10,5 kuruşa kadar 
ıatılmaktadır. 

• Eski Haliç Şirketi hissedarların
dan bazıları şirketi işini terkettiğin-
4kn dolayı protesto eylemişler ve bu
nun bir suretini de belediyeye gön
dermiılerdir. Belediye bu protestoyu 
tetkik ettirmektedir. 

No. 124 

Cumbadan 
·Rumbaya 

'\erver BEDl 

Cemile bir gün :vvelkinden daha 
bulanık hisler, garip korkularla ka
rıtık derin blT memnuniyetaizlik için
de Selimin evinden çıkmııtı. Doıdoğ
ru ap•tmana geldi ve Nail Beyle ne 
konuıtuklanru T ahıin Beye telefonla 
aordu. Aldiğı cevap tahmin ettiği gi
biydi. Tahıin Bey: 

- hrar ediyor, dedi, ıandmuna
cbnı. Baıl6i: bir çare düıünelim. 

-7-

Bir Buhran Gecesi 
O günün geceıi, Cemile sıkıntılı 

bir uyku içinde iken, salondaki telefo
nun ıararla çaldığı~ d~yarak uyan
mıftı. içinde fena bır h•ue yataktan 
kalktı ve salona koıtu. 

Nail Beyin 1eıi. 
Telaşla soruyor: • 
_ Cemile Hanım, Sellin size ıel-

iıli mi 

Mektepsiz 
Telebe 
Bırakılmıyacak 

Kültür Direktörü Anka

radan Geldi, Aldığı Di

rektiflere Göre İşe Başladı 

Maarif Müdürü Tevfik dün Anka
radan dönmüştür. Maarif mi.ldür mu
avinlerindeon Nurullah ile Adilin de
ğiştirilmeleri hakkında henüz e:nir 
gelmemiştir. 

Tevfik, kendisinin bu vaziy~tten 
şimdilik haberi olmadığını söylemiş
tir. 

* Maarif Vekaleti, önümüzdeki 
ders yılında hiçbir talebenin açtkta 
bırakılmamasını prensip olarak kabul 
etmiştir. 

VekalEt bunun için şu üç esası dü
şünmekttdir: 

1 - Orta mekteplerde lüzumu ka
dar şube açmak, 

2 - Yeniden orta mektep açmlk, 
3 - tık mekteplere birer sınıf ila

ve eylt mt k ve bu sınıfları orta m.:k
tepledn birinci sınıfı addetmek. 

Maarif Vekaleti, bu üçüncü şekl<. 
daha ziyade taraftardır. Bunun için 
ce gelecek ders yılından önce es:ıslı 
hazıdıldar görülmesi, kadrolarla bi
naların hıı21rlanması lazımdır. 

Maarif Vekaleti bütün vilayetfor 
maarif müdürlüklerine bu hususta 
icap edrn emirleri vermi~tir. Aynca 
İstanbul maarif müdürü Tevfik An
karaya çağrılmış, bu hususta kendisi
ne direkt it verilmiştir. 

Ne Dersiniz? -, 
Ben böyle mi girdim ? 1 

Gerçi insanlann haı·eketlerini 

kanundan başka kayde bağlayan 
maddi bir şey yoktur ama te.-1,iye, 
insaf ve duygu denilen mônevi ci. 
miller de ihmal edilmerıek 'ciz;ım. 

1 
dır. 

Meselci: Tramvayların içinde cı. 
gara içmek yasağını ele alalım. 

Bundan maksat içerdeki halkın 
rahatsız olmamasıdır. Halbuki 
saygısız bir herif kapınrn onune 
duruyor ve baca gibi dumanı ara. 
banın içine üflüynr. Bu vaziyete 
göre ha içerde içmiş, ha dışarda 

l içip ireri üflemif. 
ikinci bir misal: Dış sahanlıkta 

cıgara içilir, buna göre bir kalın 
kalantor herif, göbekli ile tıkı~, 
zaten sahanlıkta duruşile civannı 
sıkıştırıp durduğu yetmiyormuş gi. 
bi bir de kazık kadar yaprak cıga. 
rasını yakıyor ve bir ağı:zlığa takıp 
dişleri ara.5ına alıyor. lçmiyenler 
pek iyi bilirler ki, yaprak cıgarusı. 
nın dumanı boğucu bir şeydir. Bir 
de bunu ağzına takıp her kafasını 
çevirişte karşısındakinin burnunu, 
suratını, urbasını yakmakla tehdit 
etmesi tahammül edilir şey değil. 
dir. Lakin bir feY söyliyemezsiniz. 
Sahanlıkta cıgara içilir. 
Herifin biri. hamama girer,yıkanır 

ve tekrar soyunduğu yere döndüğü 
zaman: 
~'- Vay saatimi çalmışlar,.,, di. 

ye vaveyla yapıp birkaç kuruı ko. 
parmaclan hamamdan çıhma%mıf. 

Bu U8ulü bütün hamamlara tatbik 
ede ede herke• ıahsını tanımıılar 

ve böyle bir iddiaya kalkışmasın 1 
diye Hamama almaz olmuşlar. ' 

Herif bundan zarar görmüş. Kir. 
den pislikten kokacak hale gelmiı 
ve bir hamama gidip: 
"- Allah ru;auı için müsaade ,. 

edin de bir yıkanayım. Vallahi bir . 
şeyim kayboldu demem.,, demiı; 

hamamcılar da herifi içeri almış. 
lar. Lakin eski acıyı çıkarmak için 
herifin bütün eapaplarını kaldıra. 
rak bohçasında yalnız şal kuşaği. 
le divitini bırakmışlar. Adam yı. 
kanmış, kurulanmış, gelmİf. Bak. 
mış ki, eşyası yok, hiç ağzını aç. 
mamış. Kufağınr beline aarmış ve 
divitini de ku§ağına •okmuş, ha. 
mamdan çıkmak üzere kapıya doğ 
rulmuı, hamamcılar: 

- Güle güle elendim 1 Yine bu. 
yurun işallah ! diye alay ederek se. 
lômetlerlerken dayanamamlf de. 
miş ki: 

- Söz verdim. Bir şey demiye. 
ceğim/ Lakin in&af edin/ Ben bu. 
raya böyle mi .girdim?.,, 

Gerçi kanun ve nizam ne diyor. 
sa ona boynumuz eğridir. Lakin in. 
sal etmeli/ Sahanlıkta cıgara iç. 
mek müsaadesi karımndaki boğ. 
mak demek midir? 

Bu bir terbiye meaelesidir. Bir. 
dakikalık z;evkini Feda etmemek i. 
çin kanun müaaadeaini vesile •a. 
yanlara hiçbir aöz aöyleyemeyiz, 
Bunlar duygusuz adamlardır. 

Biz böyle dütünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Tevfik, en kısa zamanda tetkikle. 
rini '.>itiıt cek ve bu ders yılı '!onu:ı fa 
ilkmekteplerden mezun olacak talebe 
adeciıyle mektep binalarının vaziyet
lerini tesl it edecek, raporunu v~ka
lete görı.cltrecektir. 

* !m1 :~ ·.a? t~lirn~tnamesinde yaµr
lacak deg ı sıklıklen tesbit etmekte o
la'l:l komisyon Maarif Vekaletinde 
Rıdvan N;.fizin Başkanlığında tet!c:k 
!erine cievam etmektedir. 

\_._, _______________ ,..,...........11·~· .. --,--,·-· -- ... ,.. ___..J 

Öğrendiğimize göre komisyon mek 
teplerde tam numarayı on olarak ka
bul etmiştir. 

Mektepleri bitirme imtihanına gi
recekler için de kolaylık gösterilme
si ve bir yılda bir gruptan muvaffak 
olanların ertesi yıllarda yalnız i:İr
medikleri derslerden imtihana tabi tu 
tulmalarr esasr kabul edilmiştir. 

* İlk.mekteplerin miıvazenei umu
miyeye alınması hakkında verilmiş 
henüz kat'i bir karar yoktur. 

Veznedarın öliimü 

Katil Yunus Ürgüpte 
Dün Yakalandı 

On Yaşındaki Bir Çocuk Ta Dün Yedi 

Yaşındaki Kız Arkadaşını Öldürdü 
Mevcut vergilerin hükGmete ve vi

layetlere bırakılacak kısımları ayrı!
maktadrr. Bu arada bu vergilerden 
yüzde yetmiş beşinin maarif işlerine 
hasredilmesi düşünülüyor. Bu takdir. 
de ilkmekteplerin muvazenei umumi
yeye alınması haberi pek yerinde gö-

Galata postanesi veznedarı Hüse-ı be olduğu ifadesine atfen gazetelerde 
yin Hüsnüyü öldürmekten suçlu Ab- ya?:r1dn· ~u _numarada yazılı .tale~e 
dullah ile aşçı Mehmet ve metresi yurtta Celaldır. Abdullah ne dmleyı
Mükafat dün istintak hakimliğine cı, ne asıl talebe olarak Üniversitede 
verilmislerdir. kayıtlı değildir. 

Abdullah ile Yunus ve Hüseyin Hüs Bir çocuk ta mahalle arka. rülmüyor. , 
nüyü Ayazağaya götüren 2116 numa- dafını öldürdü, katil oldu 
r~_ır __ otomobilin şoförü Mustafa suçsuz Şehremininde Hekimoğlu Alipaşa MAARiF 

Mekteplerde Tek Tali· 
matname 

Hususi mekteplerle azlık ve ya
bancı okullar direktörleri dün sabah 
maarifte bir toplantı yapmışlar ve ilk 
mektepler için hazırlanacak tek tali
matname taslağını tetkik etmi~lerdir. 

* Hukuk Talebe Cemiyeti, kumm 
üyelerini birbirine tanıştırmak mak
sadiyle' 21 lkincikanun Cumartesi ak
şamı Park Otelinde bir çay verecek
tir, Bu toplantıya Üniversite rektör 
ve profesörleri de davet edilmişler
dir, 

* Bu yıl şehrin her tarafında mil
let mektepleri açılmasına lüzum gö
rülmemektedir Çünkü İstanbul hal
kının dörtte üç buçuğundan faz!ası 
yeni harfleri okur yazar hale gelmiş
lerdir. Bu itibarla bu yıl ancak bir iki 
dershane açılacaktır. 

- Bize mi? Kim? Seliın mi? Ne 
münasebet? Kimsiniz siz? Nail Bey siz 
misiniz? Bu vakit Selimin bizde işi 
ne? Yok mu orada? Nereden telefon 
ediyors~nuz? 

- Eczahaneyi güç bela açtırdım. 1 
Bereket nöbetçi imiş. Selim yok. Te- · 
sadüfen gece yoklamE.~' için odasına ı 
girdim. Yatağında yoktu. Baktım ye- : 
ni elbiselerini giymiş, çıkıp gibniş. So- j 
kak kapmnın sürgüsü açı:kb. Ne va-! 
kit çık~ğmı bilmiyorum. Hemen evden: 
çıktım, size telefon ettim. Gelmedi 1 
ha? .. Nereye gitmi, olabilir? Size bu- İ 
gün bir şey sövlemedi mi ? 

Cemile şaşm:lı, evvela ı 
- Hay.r! dedi. 
Sonra Selimin bir köye kaçmak için 

yapbğı teklifi habrlıyarak: 
- Evet 1 dedi. 
- Evet mi? Ne söyledi? 
- Beraber bir köye gidelim, diyor-

du, fakat benden habersiz böyle ka· 
çacağıru söylemedi. Eyvahlar olıun, 
timdi ben de deli P,i sokaklara uğn
yacağrm. 

- Kabilse bize geliniz, ben de şa· 
ırrdnn. 

- Peki, ııeleyim. 
Cenile titriyen. ellerile telefonu ka

padı, hiçbir ıey düıünemeden. yalım 

gon~lerek serbest bırakı1.?1ıştır. ~ mahallesinde oturan Hüsnünün ye :ii 
Cınayetten sonra Ürgube ~açtıgz yaşındaki o~lu Hiisamettin ile bnı 

du>:u~an su~lu Yunus ta bugünlerde §Ularından Ahmedin on yaşındaki kı· 
getırılecektır . -· .. . zı Şükriye sokakta oynarlarken ara· 

.:a~ıl~n tahlıllere gore Huser,m larmda kavga çıkmış ve Hüsame•tin 
tı;~sn~yu,. Abd~lla? ~urm~ştur. Çun- Şükriyeyi dövmüş ve ölümüne sebe
ku Huseyın Husnilyu eskıden~_erı ta- biyet vermiştir. 
nıyan odur ve tabancayı da Mukafat- Hüsamettin Şükriyenin gogsune 
tan kendisi a!mı~ _yine cinayetten ve sırtına vur~uş, kız, koşarak kaç:lr-
sonra eve getırmıştır. ken de yere düşmüş ve biraz sonra da 
. Bun;ınla beraber Yunusun vereceği ölrr.üştür. 
ıfad:nın daha bazı nokt~ları. aydın.~a- Şükriyenin cesedi m?rga kaldml
t~~~gr umulmaktadır. Huseyın Hus- ın•ştır. Hüsamettin adlıyeye verilmiş 
nu ıle Abdullah arasında t.anı_şma ~.e yası küçük olduğun.dan hakimin ka
dostluk hududunu aş.an, hıçbır mu- ıariyle velisine teslım edilmiştir. 
nasebet olmadığı da tesbit edilmiş
tir. 

Abdullah Üniversite talebesi değil 
İstanbul 18 A.A - Üniversite rek

törlüğünden tebliğ edilmiştir: 
Vemedar Hüseyin Hüsnüyü öl

dürmekle maznun Abdullahın 1476 
numarada dişçi mektebine yazılı tale-

dışan çıkmak için ace1e hazrrlanmak 
kararile yatak odasına ko,muştu. Ak
lına hep fena §eyler geliyordu. Giyi
nirken bir iki defa ağlıyacak gibi ol
du, fakat hıçkrrıklar kuru bir halde 
boğazına takılarak vücudunu ıarsryor. 

Moskova Radyosunda Türk
çe Karmen 

Moskova radyosu dtin Karmen O
perasını türkçe olarak neşretmiştir. 
Memleketimizde radyosu olanlar bu 
güzel operayı büyük bir zevkle dinle
mişlerdir. 

gözyaşlarrn1n membaım tıkıyordu. 
Çabucak hazırlandı, pet'İ§an saçları

nın üstüne laalettayin bir şapka geçi· 
rerek ablaıının odasına girdi, Nail Be
yin telefonunu anlatb ve merak ebne
melerini sövliyerek yürüdü. 

KUÇUK HABERLER 
* Sovyetlerin Başkrrdistan Cümhur 

reisi Tahirof dün müzeleri ve Ankara 
caddesindeki kütüphaneleri gezmi§, 
çıkan kitapları tetkik etmiştir. 

• Ingiltere büyük elçisi Sir Percy 
Lorraine dün Ankaraya gitmiştir. La
dy Percy Lorraine de cuma günü ken
dısine mülaki olmağa gidecektir. 

* Birkaç Ş!Ün evvel Union Français 
de Pardon, Madame isimli piyes oy • 
nımmış ve eski Fransız Cümhurreisi M 
Doumer'in kızı Madam Amet tarafın
dan hazırlanan piyes büyük bir muvaf 
fakıyet kazanmıştı. Önümüzdeki cu • 
martesi günü bu piyes tekrar oynana
caktır. 

* Dün akşam konservatuvarın ikin
ci konseri Saray Sinemasında 'Nimet 
Vcıhit, Licco Amar, Ferdi Von Statzer, 
Mes'ut Cemil tarafından verilmiştir, 
Programda Brahms, Schumann, Stra -
uss, Rimsky - Korsakoff ile Hasan Fe 
rit. vardı. Konserdeki kalabalık memle 
kette yüksek musikiye karşı alakanın 
gittikçe arttığını gösterecek kadar çok 
tu. 

* Gümrük basmüdürlüğünde ikinci 
bir muavinlik daha ihdas edilmiştir. Bu 
vazifeye müfettişlerden Medeni tayin 
edilmiş ve vazifeye baslamıştır. 

* Önümüzdeki pazar günü Kaza Di 
talyada profesör Popelyan'm talebele
ri 21 inci piyano resitallerini ve· 
receklerdir. Bu resital profesörün kü
çük ve orta sınıf talebeleri tarafından 
verilecektir. 29 Birincikanun gelecek 
pazar günü de profesörün yüksek sı • 
nıf talebeleri de yine Kaza Ditalyada 
bir piyano resitali vereceklerdir. 

"' Kadastro fen memurlan arasında 
yeni tayinler yapılmıştır. İstanbul ka
dastro fen memurlarından Refik Ralit 
!?.mir kadastro fen amirliğine, Refik 
Hal;din verine İstanbul fen memurla
rından Şekip ve Şekipten boşalan fen 
memurluğuna da fen emmuru Abidin 
terfian tayin edilmişlerdir. 

* Topkapı sarayı müzesindeki Bağ
dat köşkünün poyraz tarafındaki kıy -
mettar çinileri yağmurların tesirile \-ıo 
zulmuştur. Çinilerin muhafazası için 
bir camekan yapılacaktır. 

• Evkaf -eşya ambarında bulunan 
bir kısım müzelik eserler, bir heyet ta 
rafmdıı.n tasnif edilmiştir. Bunlardan 
hah. el yazısı tablo ve şamdan gibi kıy 
metli eşyalar müze idaresi tarafından 
Ankara müzesine gönderilmiştir. 

Buğday Fiatlerin· 

Durdurulacak 
Zahire borsasında dün yumuşak kay 

diyle buğdaylar 7 kuruş 24 paradan 
muamele görmüştür. Son on gün için
de buğday fiyatları 20 para yükselmi§ 
tir. Ancak fiyatların daha ziyade yük 
selmesine imkan verilmiyecek, Ziraat 
Bankasr fiyatları idare edecektir. Be
lediye lktısat direktörü dün borsada 
fiyatlar üzerinde incelemelerde bulun 
muş, Ziraat Bankası mümessili ve za 
hire borsası genel katibile bu hususta 
görüsmüştür. lktısat Direktörü Bunun 
için diyor ki: 
"- Bugünkü vaziyet normaldir. 

Tüccarın buğday fiyatlarını yükselt • 
mesine göre ekmek fiyatları eski ha
lini bulacak demektir.,, 
Buğday 7 kuruş 25 paradan yukarı 

satdamtyacağma göre ekmek fiyatları 
12 kuruş 10 paradan fazla yükselmi -
yecektir. 

Ticaret Odası Bütçesi Yarın 
Konuşulacak 

Ticaret Odası idare meclisi yarrn 
toplanacaktır. Bu toplantıda bütçe ve 
oda sandığı hakkındaki fesih kararı 
konuşulacaktır. Odada yeni bir muha
sebe ııubesi • tesisi kararlaştınlmıştir. 
Zahire borsası da bütçe ve kadrosunu 
vermiştir. Bu yil bütcesi gecen yıla 
nisbetle 1000 lira eksiktir. Borsanın 
Ticaret odasından bir yıl içinde aldığı 
borçlan ödemiştir. 

Apartmanın umumi kapnından so
kağa çıkarken Selimle b\S'\ln buruna 
gelmişti. Arkdmı kapının kenar du
vanna dayıyarak son deı-ece ywgun 
bir tavırla soluyan basta, Cemileyi gÖ· 
rür görmez bir çığlrk kopardı. Arka
sından da: 

1 

- Nereye? diye bağırmı§h. 
- Seni aramağa gidiyordum. 
- Benim evden çıktığnnı ne bili-

yorsun? 
- Baban şimdi telefon etti. 
- Babam mı? Demek .. Odama .. uğ-

r.unış. 

Selimin bir su baskını albnda sö
nen alev gibi ilk Önce p1trl.yarak ansı
zın kmlan bir sesi vardı. Cemile onu 
elinden tuttu ve içeri çekti: 

- Cet, bu vakit ne arıyorsun bu.ra· 
da? Gel, içeri gi~lim. 

Ve biraz evvel kendiaine t.capıyı aç
mıt olan kapıcının önünde Selimi ku· 
caklamakta tereddüt etmedi. 

Asansör 2ecenin o saatinden sonra 
işlemiyordu. Haısta iki kat merdiveni 
o kadar zahmetle çıktı ki, Cemilenin 
oturduğu dairenin kapısına geldiği za
man e,iğin önüne çöktü, bayıldı. 

Cemile haykırarak annesini, ablası
nı uyandmnıtb. 

Günün i~inden 
~-------~~~-~ 

Cinayet Gecesi 
Otomobil, Etyemeze 

uzanan yarı karanlık, ıssız * ıslak 
caddede durduğu zaman, petnol lam
basından çıkıyormuş zannını veren za
yıf bir elektrik ışığı, bana, üç katlı bir 
evin pencerelerine üşüşen sekiz on ka· 
fayr göstermişti. 

Gözlüklü bir gencin açtığı kcıprdan 
geçip dört köşe bir taşlığa ayak ba~· 
tığım anda boğuk bir hıçkırık duypıuş
tum, ve: 

- Yok, o değil, yok. .. 
Diye inliyen bir ses. 
Gıcırdıyan merdivenlerde ytikse'tip, 

altı yedi erkek ve bir o kadar kadı:n, 
kız ve çocukla karşılaşınca her çil.ft 
gözde hayal kırıklığına uğrayıtın sa-
yısrz ifadelerinden bir başkasını sez.:ı.. 
miştim. 

Bir iki sorguma kısa birer cevap 
verdiler. Ve bir teselli sunmak iste· 
dim: 

- Yersiz bir endişe içinde olduP'u~ 
nuzu tahmin ediyorum.,. - dedim • Fa 
taza on dakika sonra bir başka oto
mobilden Hüseyin Hüsnü'nün çıkagel· 
miyeceğini nasıl iddia edebilirsiniz? 

Sustular. Ben de sustum. Ve yed, 
duvarlarr, kanapeleri halılı dar bir oda· 
da küçücük bir pirinç mangala gözleri· 
mi dikerek, tıpkı onlar gibi basrm eğik, 
hareketsiz ve sessiz geçirdiğim birkaç 
dakikada, ile kızın, bir ananın, dostla 
rın, akrabaların, kardeşlerin ve tam• 
dıkların bir mateme tablo halinde ver• 
dikleri renkleri, musiki halinde kattık· 
lan notla~ ve bövle anlann sessizliği 
ne en sessiz bir lakaydi gösteren kara. 
tahtalı bir tavanın ve ak badanalı du· 
varların dehşetini tattım. 

Önümüzdeki mangal, bir kumar geu 
cesinin talihsizine son talihsizli· 
ğini göstermek için dönmüş dönmüş 
dönmüş te nihayet durmuş bi.r ruletJ 
nekadar andinyordu 1 . 

Ma t e m i n d e n b e 1 k f 
bir parça azaltabilirim sandiğtm ev
den, evi dolduranların bilti1n matemi• 
ni bir sünger gibi emerek ayrıldığmu 
hala unutamıyorum. 

• Bugün, gazetemde Ayazağa dna~ 
tinin tafsilatını okuyordum. Şikagolu 
bir gangıster tavrı takınarak resimler 
çıkartan Abdullah adlı gencin benden 
birkaç saat evvel benim girdiğim ka· 
pıdan girip, benim çıktığım merdiven· 
!erden çıkıp, benim karşılaştığım en
dişeli bakışlarla karşılaşı?\.o küçiicük, 
balılI, kara tahta tavanlı ve pirinç 
mangallı odada bütün o matemli insan. 
lar yığınına tıpkı benim gihi: 
"- Canım, beyhude telaş ediyor

sunuz ... Neredeyse çıkar gelir.,, 
Dediği deyebilmiş olduğu gözilme 

m1Şlezo'ılntıa-ıt:ı u menftft cınayı:aın en 
büyük acısını tattim! 

Kendisine mukadderatın tayin etti· 
ği son ne olursa olsun bence o, insan
lık karşısındaki en büyük cinayetini 
mateme soktuğu o Etyemez evinde 
benim gibi konuşabilmesile yapmıştır. 

Nizamettin NAZiF 

Masonların 
Bıraktığı EmlAk 
Masen teşekküllerinin lağvi üze

rine bir tasfiye komisyonu kurulmut
tu. Bu komisyon masonlara ait olan 
Beyoğlu merkez binasını Halkevine 
devretmiş, fakat Kadıköy binası em• 
niyet sandığına merhun olduğu için 
henüz muamele bitmemişti. 

Lağvedilen teşekkülün elinde mev
cut olan para iie bu borcun ödenme
si ve binanın sandıkla ilişiğinin ke
silmesi kararlaştırılmıştır. 

Beyoğlu Halkevinin §imdi i§~al et• 
\.iği binada daha iki sene kalması mu
kavelr? icabıdır. Evin merkezi yeni 
binaya taşınacağı cihetle şimdiki bi
!'ladan ne suretle istifade edileceği 
ncktaıı tetkik edilmektedir. Mülga 
Beyo~lu merkezine dahil ma~ ·ırıl!'r
dan }etmiş kişilik bir kafile Bevogla 
Halkevine yazılmışlar ve bu evin :ç• 
tirnai y:ırdım ıubesini kurmuşlar..lı:. 

Hastayı ay Jttılar ve kollarından, ba
caklanndan tutarak salondaki divanın 
üstüne yatırdılar. ls.Man iyice yak
trkları zaman dudaklarının etrafında, 
çeneaıinin üstünde kan lekeleri ıör
müşlerdi. Yüzü bernbeyazd:. • • • • 

Gayet güç nefes alıyor, hıçbırı.nıd 
yüzüne bakmıyarak, aralarında onda.n 
başka kimsenin görmediği korkunç ~·~ 
manzara seyrediyormuş gibi gözlennı 
botlukta müphem bir noktadan ayır
mıyordu. 

Cemile telefonu eline alarak: 
- Bir doktor çağırsak... dedi. 
Fakat söz söylemeğe mecali obnt-

yan hasta kollanndan birini salhyarak 
buna mani olmıtt istiyordu. . 

Cemile annesile ablasının yüzun: 
baktı. Onlar hiçbir karar verettJiyece 
halde idiler ve hadisenin yüzlerine ~')" 
ran akislerile vaziyeti en feci ııuuıaıı • 
tefsir ettiklerini belli ediyorlardı. 

Selim uzun bir nefesten sonra: C&
- Doktor isteme-z, dedi. ben··· 

mile .. ile konu~mak istiyorum: _ı, 
Cemile annesile ablasına baPn,...ı 
- Siz çıkınız, dedi. 
Sonra arkalarından koridora yavat' 

ça seslendi: 
- Sakın yabp uyumayınıal 

~rka11 "ar 
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Biçki Ve DiKiş Yurdu Aça
caklardan Aranan Vasıflar 
'Ankara, 18 (Hususi muhabirimizden) - Kültür Bakanlığı Bi~ 

ki ve Dikiş yurdu açarak bu yurdlarm direktörlük ve öğre~menlı
ğini yapmak isteyenlerin hiç olmazsa ilk okullardan ve talımatna 
tncleri, programlan Bakanltkça tasdik edilmiş yur.dl~rdan ~ıkmış 
olmalarını istemektedir. Bakanlık bu hususta yenı bır tamım ya
Parak ilk okul ve yurdlardan çıkmayan direktör ve öğretme:ıle
rin kız enstitülerinde imtihan edilmelerini ve ilk okul mezunıyet 
Untihanlanna tabi tutulmalarını bildirmiştir. 1935 • 1936 ders 
Yıh başına kadar imtihana girmeyenlerin biçki ve .. dikiş yu~l~
tında direktörlük ve öğretmenlik yapmalarına musaade edılmı
Yccektir. 

kamutayda 
Görüşülen 
Meseleler 

Dün 

~kara, 18 A.A. - Buıün.Fikret 
Sıiaym batkanlığmda yapılan Ka. 
~utay toplantıımda Ankara ,ehri 
•çıne suyu itlerinin tamamlanması, 
aençlik parkına havuz yapıhn.a.ıı ve 
8U!"&a ovaıı iılahah işlerinin bitiril. 
lbeai buauslannı gözeten ve bunlara 
-it tahaiaatlan ihtiva eden kanun 
l&yihalarile hudutta çıkacak ihtilaf
lal'nı tetkik. ve halline ait Tür_Ruı 
bıukaveleainin üç ay daha uzatılma. 
llııla ait kanunun ikinci müzakerele. 
~ ıyapılarak. kabul edilmittir. 

Yine bu toplanhcla, hükUnıetimiz.. 
le Yuıoalavya ıkrallıjı araaında ak.. 
dolunan adli, medeni ve ticari hu.. 
la\ıalarda kartıhldı münuebetlere 
dair mukavelenin taadikine ait ka. 
llunun birinci .müzakereli yapılmıt
tı... 

kamutay cuma aiinü toplanacak.. 
lir. 

Karsta 19 Santim 
Kar var 

Kimyagerler 
Kurultayı Dün 
Toplandı 

Ankara, 18 A.A. - Türk Kim.. 
yaıerler Dördüncü Kurulta.yı bug\in 
toplanmıt ve Kayaeri Saylavı SalL 
hin batkanlığında çalıımaıına haf. 
lıumııtır. Kurultayda İstanbul kim. 
yaıerleri murahhaılan tarafından 
temsil edilmekte idiler. 

Yapılan aeçimde yeni idare heye. 
ti baıkanlığına tekrar doktor Azmi 
Refik Bekman, genel aekreterliğe 
lbrahim, Üyeliklere Edibe izzet Ke.. 
mal ve Nüzhet ıeçilmitlerdir. 

Kurultay birer telgrafla Atatür. 
ke, lamel lnönüne ve Recep Peke. 
re aaygılarını bildirmittir. 

Hava Tehlikesini 
Bilen Üyeler 
Ankara, 18 A. A. - Hava tehlikes

sini bilen üyeler listesi: 
B. Arife Necmettin (lstanbuldan) 

20. Necmettin aylesi 20, Tevhide 20, 
N. K. Kostantinidis 20, Numsi 30, 
Karabet 30, Yusuf 20, Mihailidis 20, 
Foyahisis 20, Baure 20, Faik 20, Ah
met Muhtar 20, Eşref 20. 

. Ankara, 18 '(Huıuıi muhabirimiz. 
elen) - Meteoroloji enstitüsünden Mecanni Lisan Dersleri 
ll.ldıimı malUınata ıöre buıün An. C. H. P. Erenköy Kamunu Sahra. 
icara, Bolu, Eakifehir, Kütahy~, E!L yıcedit ocağı baıkanlığından: 
bıeaut, Uıak, laparta, Yenıtehır, Ocai111111zın çevreai içindeki ba. 
~onya, Mil&. ve Karata kar y~ğmq. yan, bay ıençlere ve ist~klilere de. 
ı\'Jd En çok kar yafıtı 19 aantım ol. verJi bir öirebneh tarafıııctan veriL 
b il.~-· ..... _.,, ....... A <>,. •-··'"-··· "'tllek uzere tranaızca, ın,ııılizce, at 
eri~ r•~ T~--~~ manca ya1Panc"'8 ........... .._.. 

\mda kesalmı!tır. Büt~~ lsla,!'ıye, açılacaktır. Gelmek ve öğrenmek ia.. 
Malatya, lzmır ve Nazıllıye yagmur teğinde bulunanlann her cumarteıi 
•ainıııtır. saat 16 dan sonra birer veıika fotoğ. 

Sabı Ve Kredi 
tifleri 

rafile ocağa gelerek yazılmalan bil
Koopera- dirilir. 

. ~kara, 18 (Hususi muhabirimiz 
elen) -Tarlll\ sahf ve klledi koope. 
~atifleri kanununun eaaslanna göre, 
c.konomi Bakanlığınca eaas muka.. 
"elename tipleri hazırlanmaktadır. 
liazırlanacak bu mukavele tipleri 
la.. bir zamanda da Bakanlar He. 
)etine aevkolunacak ve taıdikinden 
:_onra derhal tetkilat yapılmaya 
oa,Janacaktır. 

Pttühendiı Mektebindeki Ha-
dise O zerinde Tetkikat 

. Ankara, 18 (Hususi muhabİl'imiz. 

.. en) - Mühencliı mektebindeki 
h&diae hakkında mahallinde tetki. 
~at yapan heyetin hazırladığı rapor 
~~erinde Bayındırlıılc: Bakanlığı tet. 
lllilcat yapmaktadır. Önümüzdeki 
~)erde Bakanlık bu meıele hak.. 
~da kat'i bir karar verecektir. 

r - ;rucuK ANKARA 

~ERLERi 

Elektrik Şirketinin Ayar 
Dairesi AÇıldı 

Ölçüler ve ayar talimatnamesine 
aykırı olduğundan dolayı Iktısat Ve • 
kaleti tarafından kapatılan Elektrik 
~rketinin ayar dairesi, dünden itiba
ren tekrar açılmıştır. Şirket, eksik te
sisatı en kısa zamanda tamamlayacağı. 
na dair bir taahhüt senedi vermiştir. 
Talimatnameye uygun aletler için Av 
ruP"'ya sipariş verilmiştir. 

934 damgalı ölçüler telı. 
rar muayene edilecek 

Ölçüler nizamnamesine göre, ilk mu 
ayeneleri ölçüler ve ayar başmüfettiş
liği tarafından yapılarak damgalanan 
ölçülerin iki senede bir yıllık muaye
neleri yapılacaktır. Bundan iki sene 
evvel muayeneleri yapılan ve üzerine 
umumi damğa işareti vurulan ölçüle
rin 936 yılında tekrar muayeneden ge 
çirilmesi icap etmektedir. Yıllık mua
yenelerin müracaat müddeti, Ikincika
nunun birinden son gününe kadar ol
duğundan elinde 934 ve 935 damgalı 
ölçü bulunanlar, bu müddet içerisinde 
başmilfettişliklere ve ayar memurluk
larına bu ölçülerin cins ve miktarını 
bildiren bir beyanname vereceklerdir. 
Bu müddet içerisinde müracaat etnü
yenler, yapılacak kontroller neticeain
de adliyeye verilecektir. 

"ULUS,, un Dil Yazıları 

SES -sus 
Şekilce Bir Olan iki Kelimenin Analizde Gös
terdiği Semantik Fark Neden lleri Geliyor ? 

Kon.an clefİfmeleri (1) (2) (3) (4) (5) 
Pekarski'nin Yakut Dili Liigatinde- Sav: ağ + as + av + . + . 

ki Bazı ıözlere bakalım: Savıt: ağ +as +av + ıt +. 
1 - Sis, (eski türk5ede) Yıı-= Sda: ağ + as + ağ + ad + ağ 

ormanlık demektir. (1) Ağ: Her üç kelimede köktür. 
2 - Su, (eski türkçede) Yaşın Anlamı "sa da" dır. 

..,. gizlemek manasınadır. (2) Aı: "Sada" mefhumunun ol-
3 _ S.., (eski türkçede) Yat anla- dukça geniş sahada tezahür ve tecelli-

mınadır. sidir. 
Bu üç örnekte yakutça "ı" harfi- (3) Av, ağ: Uzak sahada tecelli 

nin başka Türk lehçelerindeki "y" ye· eden "sada" mefhumunu tamamlıyan, 
rine geçtiği görülüyor. tayin eden, onu isimlendiren bir ektir. 

4 - SU (•is) ==Yaz, jaz, çaı = (Ağ + aı + av ıııı= ağasav = sav): 
ilkbahar demektir. Oldukça geniş bir sahada sadanm te-

Burada da yakutça "•" nin başka zahürünü ifade eder. (Sav) sözüne 
1 Türk lehçelerinde "y, j, ç" yerini tut- yeııiden ekler katılarak (savt) ve (sa-
l tuğunu görüyoruz. da) kelimeleri de kurulmuştur. 

5 - Sem= Yem (bildiğimiz yem- (4) it, ad: (Sav) mefhumunun 
dir). müspet ve kat'i olarak yapılmış oldu-

Burada "y = ı" müsavatı göze çar- ğunu ifade eden (. + t "d") ekidir. 
pıyor. (Sav '+ ıt =- ıavrt = savt): Arapça 

6 - So == bo: korku nidası. sanılan bu sözün Türk orijininden gel· 

7 _ Smk = bıhı (hihi); Si.aah = diğini gösterir. Böylece teşekkül eden 
hata = nida. söz de, Türk dilinin kelime kuruluş ka-

nunlarına göre, eksiktir. Bunu ta
Bu iki örnekte de "• = h" müsava- mamlıyan, tayin eden: 

tını buluyoruz. (5) Ağı ekidir. 
8 - Selen== çeçen= 1 ecen Kelime (sadağ: ıada) olur. = hikaye, nakil, rivayet. 
Sesenneğ == anlatmak. 
Sesennes = görüşmek. 
Burada da "t, s, ç" müsavatı var

dır. 

Not: 1 - Güneş • Dil teorisini i?.a
ha çalışan notlarda görülmüştür ki: 
(V. + K.) formülünün başında han
gi vokal bulunursa bulunsun ve ondan 
sonra gelen konson hangi konson olu:
aa olsun, ana kök mefhumunu temsı
len onun yerini tutabilir. 

iV. SAY 

Yukarda analiz ettiğimiz "söy, soy, 
suy" kelimelerinin ayni olan "say" sö
zü de, genel olarak "ses, sada" demek-
tir. • 

Arapça sanılan "sayha" kelimesinin 
başındaki "say" da bu orilinel Türk 
sözünden başka bir şey değildir. 

Bu9kelimenin anlamını tam göstere
bilmek için etimolojik şeklini yaza
lım: 

Pekarski'nin Yakut Dili Lilgatinden 
Milli bankalardan tasarruf kumbarası aldıl!:rmız yukarıki misaller - ki, baş-
alan çocuklarımızın sayısı çoğalıyor ka Türk diyaleklerinde de türlüsü gÖ'

(1) (2) (3) (4) (5) 
(ağ + as + av + ah + ağ) 

Ziraat Bankası 
\ 

Arttırma 
Piyangosu 
Ankara, 18 (Husuıi muhabirimiz. 

den) - Arııulusal Artırma l(iinü O

lan 31 birinciteırin tarihinde Zira. 
at Bankası ıube ve .-ndıklarma en 
az on lira yatıranla';. arasında 100 
kitiye verilec!lrJl2:~4'>~1\ı: ~~ 
J,.n ı..,,,.',.tfa OnvPde Ka~~!li: 100, 
Ufakta Cültekine 80. 1 ' . te ~ 

le 80 Canlcında Aaiy~ 40 lira 
isabet etmiıtir. 

20 lira kazananlar arasında latan. 
bulda bulunan talihlilerin iıimlerile 
hesap numaralarını bildiriyorum: 

İrfan Tunalı 8658, Hazım 8685, 
lıtefan 8669, Hatice 5455, Ruhsar 
2699. 

İıtanbulda bet lira kazananlar 
da Fehmi 3197, Ali Rıza 8727, 
Havazar 3392, Necmettin 2696. 

Vapuculuk Şirketi Yeni iki 
Vapur Alacak · 

Vapurculuk şirketi direktörü Mus
tafa Ankaraya gitmiştir. Ankarada to
naj ve hatların taksimi meselesi görü 
şülecektir. Şirket direktör muavini A
kif te satılık olan iki vapur üzerinde 
tt>tkikatta bulunmak üzere Almanyaya 
gidecektir. MatlCıba muvafık olursa 
şirket bu vapurları satın alıp Mersin 
hattına işletecektir. 

Vapurculuk şirketi vapurlarının 
devletçe satın alınacağı hakkında dün 
bir gazetenin verdiği haber ilgililer
ce tekzip edilmektedir. Şirketin iş
letme direktörü Rıza, dün kendisiyle 
görüşen bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 

"- Böyle bir meseleden kat'iyy;;, 
haberdar değilim, 

Ankarada İktisat Vekaletiyle yap
tığımız temaslar, yeni sene tonajının 
tesbiti içindir. Ankaradaki arkadaş
larımız, önümüzdeki hafta içerisinde 
bu temaslarını bitirerek dönecekler
dir.,, 

rüiür - bilhassa "i" ve ondan türe
yen "y, h" J?ibi ayni kate~oriden olan 
konsonların "ı, c, 5 ve j" ile tebadü
lünü açıkça göstermektedir. 

Not: 2.- Güneş • Dil teorisinin ke
limeler üzerinde tatbikatı yapılırken 
düıülmesi muhtemel bazı tereddiitle
rin izalesi için, derhal yukarda işaret 
ettiğimiz konson de<!işmelerini göz. 
önüne getirmek kafidir. 

Bu noktayı, hep bilinen bazı kelime
leri semantik bakımından düşünerek, 
i7.Eh edelim: 

1. S..; il. Söz, •Öy, soy, suy; III. 
Sav; iV. Say; V. Saz, caz 

1. SES 
•U-aia et~ojilr ,elEH tudur: 

(1) (2) (3) 
(eğ + es + eğ) 

(1) Eğ: ana köktür. Burada "sada" 
anlamınadır. 

(2) Eı: (. + s), ektir. Merkezden 
oldukça uzakta sada mefhumunun 
varlığına işaret eder; yani "ego" dan, 
"iç" ten gelen bir mefhumu hariçte te
barüz ettirir. Bu tebarüz edenin adı
m koyan, onun anlamını tamamlıyan 
da: 

(3) Et: dir. 
(Eğ + eı + eğ= eğeseğ = eseğ 

= seğ): insanın düşündüğünü hariçte 
herkesin kulağına gidecek kadar akset
tiren bir mefhumun ifadesidir. Kelime
nin eski türkçede orijinal şekli .budur. 
Kelimenin tarihi kadimdir. Onu kul
fanan cetlerimiz de çok eskiden garp
ta Avrupada tesadüf ettikleri yerlere 
bu orijinal Türk kelimesini şu şekil
lerde hediye etmişlerdir: 

(1) Ağ: Ses, sada mefhumunu an
latır ana köktür. 

(2) Aı: Bu ana kökteki mefhumun 
oldukca geniş sahada tezahürünü ifa
de eder. 

(3) Ay: Bu mefhumu tamamlıvan, 
tayin eden ve onu isimlendiren afiks
tir. 

(4) Ah: Yükseklik, genişlik vüs'at 
anlamindadır. Burada sadanın yüksek 
ve geniş sahalara intikal mefhumunu 
anlatmağa yarar. 

(5) Ağ: Bu mefhumu tavin eden, 
tamamlıyan ve isimlendiren ektir. 

V. SAZ, CAZ 

"Saz" kelimesinin yukarda analiz 
ettiğimiz "aöz" den bir farkı yoktur. 
v--.ı d.f~_..ıa.--- aldı~ nü
ans sonradan iki kelime arasında se
mantik bir fark yapmıştır. 

(C) harfinin (ı) ile değişebilmesi, 
(caz) sözünün de (aaz) ın tam kendisi 
olduğunu göstermeğe yeter. 

SUSMAK 

Şimdi dilimizin pek ince orijinalite
lerinden birine temas etmiş oluyoruz. 
"Susmak" sözünün ilk cüz'ü ol::ı.n 
"ıuı", semantik bakımından, yukar
daki "ses, söz, aöy .. v. s." sözlerinin 
ifade ettikleri anlamın menfisine dela
let eder. Halbuki, fonetik ve morfolo
ji bakımlarından, (sus) iJe (set) ayni 
kelime olmak lazımgelir. 

Bunu nasıl izah etmeli? 
Burada ilk önce hatırlanmak lazım 

olan nokta, "ıes" sözünün analizinde 
anlattığımız gibi son (ı) nin (ğ) den 
değişme olduğudur. 

Bunu iyice anlatmak için "susmak" 
sözünün etimoloijk şeklini "ses" in 
etimooliik şeklile altalta yazarak ana
liz edelim: 

1 - Bugün Alman namı altında 
mevcudiyet gösteren insanlara "sag • 
zag • zawen "' cöylemek, yani ses çı
karmak" şeklinde; 

2 - Fransızcaya: "cauı (koz) 
er" olarak. 

{l} (2) (3) (4) (5) 

+ Suamak: (uğ+us+uğ+us+um+ak 
Sea: eğ+es+eğ+. +. + . Bu son sözün etimolojik şekli: 

Görülüyor ki ilk üç parça, her iki 
kelimede müşterektir. 
Şimdi (Suımak) sözünün analizine 

bakalım: 
(1) Uğ: ana köktür. Buradaki anla

mı "sada" dır. 
(2) Uı: (. + ı); ektir. Kök anla-

Hoppala! 
Dün akşam eve gittiğim zaman 

beni biriıinin telefonla aradığını 
ıöylediler. O gün görüttüğü~ bir 
Ermeni tanıdığa telefonla bır şey 
ıöyliyecektim . Onu ıandım. "!~ o 
sırada telefon çaldı. Ben ıeyırttım: 

- Alo! Boğoı Efendi siz misiniz? 
- Siz Felek miıiniz? . 
- Evet Boğoı Efen.dit w•. 
- Ben Boğoı Efendı degılıml 

- Kimıiniz? 
- Hüviyetimi aonra söylerim. 
- Buyurun! Ne iıtiyoraunuz? • 
- Geçenlerde sütununuzda (iki 

yara) diye bir yazı yazdınız! 
- Evet! • 
- Lakin bugün kendi gazetenız. 

de Veznedann katline dair bütün 
bir sayfa tam bir yara halindedir. 

- E! Ne •yapayım! . 
- Siz kendi gazetenize kendı 

sözünüzü geçiremiyorsunuz? 
- Azizim! Bizim gazetenin ha. 

vadiı kı•mını idare eden aekreteri. 
nin gazeteye basılacak reıim ve ya
zılan ayırmadaki telakkisi benim. 
kine uymıyabilir. 

- Desenize ki, ıizin gazetede her 
ket baıka hava çalıyor! 

- Hııvır! Biliı.kiı bizim P"azete 
imza ıahibi muharrirlerin fikirlerini 
kendi telakkilerine uygun bulmasa 
bile neşrebnede tereddüt etmiıyor 
demektir. 

- İyi ama ga:aetenin bir tarafın. 
da .• 

- Uzatmaym! Ben gazetelerde 
halkm duygularını rencide edecek 
ve tüyler ürpertecek reıimlerin nef. 
rine muanzltll. Bunu imzamla yaz. 
dım. (Tan) gu:etMinin neıriyat ıia. 
temini idare edenler bu yazımı ken. 
di dütüncelerine muvafık olmasa 
bile IM!fretm~kte teredtlüt etm~i. 
leT. Ne ben böyle yazdan diye onlar 
sistemini d~ğiıtirdi, ne de onlar ıia.. 
temi değiıtirmedi diye ben (Tan) 
dan çıktım. 

- Neden aaabilettiniz, aiz .. 
- E artık çok geldin. Hem hüvi. 

yetini vermeden çekiniyor, heım de 
ak§am üstü telefonla beni tenkide 
kalkıyorsun! dedim ve telefonu ka.. 
padım. 

Muh"rrirlik te hazan güllabicili. 
ğe yaklaııyor. 

B. FELEK 

mının oldukça geniş bir sahada tezahü
rünü gösterir. 
• (3) Uğ: Yukarıki mefhumu tayin 

ve iisde eden. iaimleruliren ektir. 
(Uğ + us + uğ - uğusuğ = suğ) 

tıpkı: (eğ + es + eğ== eğeseğ = 
seğ) gibi "ses, sada'' demek olur. 

Işte (sea) ile (sus) un birliği bura• 
da kendini gösterir. (Sus + rnak) sö
züne menfi anlamı veren unsuru bun• 
dan ilerde aramalıdır: 

(4) Us: Yukarda izah edilen (ses) 
mefhumunun daha uzak bir sahaya in
tikalini gösterir. Böylece yeniden 
uzaklaşan (ses) artık işitilmez, duyul
maz bir hale gelmiş olur. Işte menfi 
manayı veren bu (. + s) ekidir. 

(5) Um: Bu menfi mefhumu ken
dinde tecelli ettiren süjeyi gösterir bir 
unsurdur. 

(6) Ak: Bunun ifade ve tayinine 
yarıyan, mefhumu isimlendiren bir ek· 
tir . 

Suğ + us + um + ak = suğuau

rnak = ıuımak): Sadanın duyulmıya
cak kadar uzak bir sahaya intikalini, 
yani ses vermenin zıddını anlatan bir 
mefhumdur. 

(1) Mukaddime-tül-edep; Kamusu Türkt. 
(*) "Soy sop" terimindeki "soy" ile bu-

radaki "soy" u karıştırmamalıdır. 
(2) Kamusu Türkt. 
(3) Dede Korkut Kitabı 
(4) Dede Korkut kitabı; Ahterii kebir: 

Cami - ul - hiklyat. 
Ankara, (TAN) - Van, Hakiri, 

~rdin, Beyazıt, Muı, Siirt, Erzu
!'Uın, Erzincan. Kan vilayetlerinde 
t~ftişte bulunacak müfettiı ve müfe~ 
~t ınuavinlerine kilometre başına 40 
'Uruşu geçmemek üzere hakiki yol 
~•raflarının verilmesi Divanı muha
'cbat ve Finmı Bakanlığı arasında 
~a~arlaştmlmıştır. Ya~ında alakalı 

inal · Şilebi Bugün Geliyor 

(eğ + es c:::: ok + oz + eğ) 
olduğu düşünülürse; almancada "zag" 
ve fransızcada - ana kökün ( ğ) sini 
(k )şeklinde muhafaza edert>k- (ko
ze) denmiş olduğunu kolaylıkla anlı
yabiliriz. Halbuki bu Türk kelimesi, 
Türk ağzında tekamül ederek "1eıı" 
eeklini alml§tır. lşte yukarda göster
diğimiz konson değişmelerinin manası 
bu ıon mütekimil Türk sözünde gö
rülür. Sözün Avrupada intişannı te
min eden Türkler, kelimenin müte
kimil fonetik şeklini yaratan Tiirkler
den çok evvel Avrupaya gitmiş Türk 
uluslarıdır. 

Fotoğraf Tahlilleri 
aıre)ere bildirilecektir. 

b Ankara, (TAN) - Ziraat Bankası 
~lunmıyan yerlere gidecek kefalet 
~1datının posta ile en yakın Ziraat 
l<'~nkasına gönderilmesi lüzumuınu 
ınans Bakanlığı alakalı dairelere bil 

c!irıniştir. 
Ankara, (TAN) - Faiz ve divi

~nd mukabili olmak üzere fstanb~l 
li:ıektrik Şirketinin 350 bin liralık af
~on ihraç edebilmesi Bakanlar Heye
tince kararlaımıttır. 

Ankara, (TAN) - Deniz kurum
~rı ınemurlarının tekaütlükleri hak. 

1
1nda Ekonomi Bakanlığınca hazrr

.,ilıt~n kanun projesi Devlet ŞQrasına 
Ctılınittir. 

Ankara, (TAN) - HükQmetimiz
~ lsveç ve İsviçre arasındaki ticaret 
.,~Lıtnıası feshedilmiştir. İsveç ve f s
~Sre ile yeni bir ticaret uzlaıması 
be. Pılınası etrafmda müzakerelere 

11-.ımııtrr. 

Mustafa Cemal isminde bir Türk 
firması tarafından Fransanın Kale 
limanından satın alınan 3 bin tonluk 
bir şilep bugün limanımıza gelecek
tir. Geminin asıl ismi Debute a belle 
Ferittir. 

Satın alma muamelesinin tescilin
den sonra Türk bayrağı çekilmiı ve 
İnal ismi konulmuştur. Şilep, bura
dan gönderilen mürettebat tarafın
dan getirilmektedir. 

il. soz 
Kelimenin kurulusu: "ae• .. kelimesi 

nin kuruluşunun aynidir. Mana itiba
rile de ona yakındır. Fakat ufak bir 
nüansı da vardır: 

Burada bahis mevzuu sadece bir sa
dadan ibaret değildir; bir düsüncenin, 
bir geçmiş hatıranın sesle ihyasıdır. 
Onun ic;_in "söz - hadis, fıkra, ifade~' 
demektir [1]. 

Kt>li'""nin oriiinel şekli de müte· 
klmil tiirkcede l'U kelimelerde mahfuz. 
dur: Sö.,., sov [*l, suy. 

Bu monosilanlardan su sözler cıkar: 
Söy + lemelı - hikave etmek, ifa

de l'tmek, ihbar etmek [21; 
Soy,_ hikive f3l: 
Sov + lamak =- irat etmek, tahkik 

etmek, tavsif etmek f 4]. 

111. SAV 

(Sav) ve (savıt) kelimelerile (sada) 
sözünü etimolojik ıekillerine koyarak 
mütalea edelim~ 

Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomist Profesör J ean Carteret'nin okuyucularımızın 

karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 
Sempatik bir çehre... Verdiğinden 

ziyade verici EÖrünür. Bütün içini dı

Nurkan 

şarıya veren tatlı 

bir gülüşü vardır. 
Hakkını müdafaa 
etmesini bilir (Bir 
.,ocuk gibi). Muh · 
telif meseleler ara. 
sındaki münasebet· 
teri hemen kavra . 
yan bir zekası var. 
dır. Ne alimdir, ne 
kalfadır, fakat tat -
bikatçıdır. Tecrübe 

cidir. Biraz da aktörlüğü vardır. 

Serbest tavırlı ve yüksekte gözü o
lan bir mekteplidir. Babasmın &ittiği 
yoldan gitmesi ve 
yahut onun tarzını 
benimsemesi ihit • 
mali kuvvetlidir. 
Sağlam terbiye al· 
mıştır. Bakışları t~ 
reddüdü gösteri • 
yor. Tecrübeyt> ih· 
tiyacı vardır. Çok 
kat'i hükümleri teı 
cih eder ve mesele
lerde öyle hüküm
ler vermek ister. 

Celal Erdem 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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italya Teklifte Tadilit istiyor 

o.e POUTIKA 

Uluslar Kurumu 
Ve Blylk Devletler 

. ~ 

lnıili• _ Franaz sörüpneleri olmut- gtsi, Milletler Cemiyeti ıenel sekreter 
tur. Bu ıörüfllM!ler neticıe1indedir filine bir nota vermiştir. Bu notada 
ki, dava nihayet Uluılar Kurumuna Franıız. Ingilia ıulh tekliflerinin b- Posta Paketinden 
mal edildi Ba söripneden eomadır bule şayan olmadılrnm iıbatma çalısıt. 
ld. Bet••· Komit.u kurulma •• ite maedktded •. ilmancak ktbu dt!klifler utı surette rıkan Bomba 
.._,_. etti. Zecri tedbirlerin taL r eme e ır. , 

·ı- Mll#Olinl &ar ~-"- ı rn., 18 A.A. - Geçenlerde Nd.te _..,. kadar D.ı sidile. . iao,,ot ...,,i Mo.t ...wc .... uncle ıöriilm cum. 
oefi lnplı... ile Fraua .......ta ....., 18 (A.A.) - ltlılfani A· lulr claYa .... hflıca itlaamcılarm.. 
:rapdan lauaual ıöriifmel--. eoma ......... ,.--&..~- 1 •LrMlı .tiHkor_.telEllfi ~ dan nı..- Edouard Popletein, bir 

• M -- D - ·~et .. •• poeta ,.l.ti ...... br 8u pcMta pa talraırir etmip. lqilı.e ile Fran deiitldik yaldw. Londra.,. P.;1 L t• • ·-:~ L· ;__L 1.-.. • 
a.-&.-....1-- ----" '---...:ı _ _..__ ___._. • I"-' eli 1 ___ • ae anan •~en ull" -ua çı......,br. 

ea --..-~- ......- ....._ __ _.., 'Wlyama p._....ı 1111· P.lteti, bnll a~ .. bomha paL 
....... ~ içtimalan mııım..t _.,....,_ yapılmq Wr ta ladıfmdaa aflr aurette 7aralamn 
.._, llldim ahmtbr. Ulular Ku. .... tetıW.lıl....._ WıMtmiAlerdir. br. " 

nmaaan dek..tuk rolü, petrol me.. H•M ~te ~--" ~ ltat · Polis. paketi ıW......ıa idin ol. 
Mleeini söriifecek olaa ~timaa ari.. YM elçi)., ....ımdan Wr t.lra ... chaiaaw •••• B197daaa ~lraw.. 
,__._._.__ LWtüa t....,.. .,_ı..ı.. tellW•'- yapdmlftır. Analc .. t.- ...... AMak ..._~olan bir. 
- • • .,..... ......_._ ,...,.._ twtli •aılt o- bılam ldauel.-ia '"'- iDtikw malr 
O. Wdsl• Komit ... , petrol t.aL lua Plhm 1luı nolctalan ı..ldnnda aadile Jallllllf oltlaldan u•rlm•kta. 

.................. taplan••k lahat ...... iltila.W .. , ..... aı. tini 
e. .. idi. Sov7et R ... , .. Roma117.. •• ı la..., ._ '111W•leeıi m-...Ce- • 
lraa P1ti petrol. •mtalaaili olan ele•- ..._ Wr nnf muk..td ..... ı ..tdet- Merzifonda korÜma h.veti 
letı. pelroli Uate,e U,.U,,a hasır ...- ..a. minicin delildir. FıMS.. -J · 

ol......_. Wlclirdiler. Petrolün Ha. ı...- Pl"O.ieli haL•-.•.w kw .. Memton, (Huıud mahabirimb-
hıre ithaline bir eanrivlld na .. rile siD lostha•llllls olaa 8GyGk F~lllet den) - Dert tık okulun ~uk baba-
kkrkbiı ,_.... ld, laıiliüran. konııri ...,.._ •llfi'ı•ktb Din lan toJ!lanarak bir koruma he)'ed 
.. sisli ıöriltmeleri aNrsm bütiin Jnıriliz llRri lir D..._..t.;. .._ tqldl etmi)lerdtr. Bu heyetin pyesl, 
-.i,eti defittirtli. veRa lin F._ .-; 0-lpua, b~ IUı: okullardaki fakir çocukla-
..... ile l'nua aralllMlakj ~ mlı"-' S..W. ile t&it nn kitap, elbhıe, ayakkabı, çamapr 

WiaJi ............. ..._ söriitüL ........... AtlOlllr .. a&•ılaln ıfbi lbtfYaçlanm temin etmektir. Bu 
eli? baJ7a1a ..U. teldill Japm•lı ..,..., ı..v.ı. Hw Dl'OJeeilli ....._ Jnuıımun faUyetlnl Çocuk Bllrıeme 
......m ...ı. JaW oldaT Ba llClkta. .... .-.. tletil Ml. ş W. ,.._ Kurumu De ldrleftlrertlr daha faydalı 

YUNANISTANDA 

Valiler 
işbaşından 
Ayrılacak 

lar aiaJi 491 ... .-. kaim • ..-.ı..ı _.... w.. WitMk;..tw. ı..a. obdala sahfacütit. 
....... ............. .... 8.la ,... ............ ,.......,.. ... ..... -~----llll!l'ıı-----=--=--===-==-=--=:::;===ııı::=:::ıı=::==-
~ ................... wı. .., ....................... .... 
aptı i• ... t tWwiJ•. F.ırat iFle L .._ wD1i1it lleiilılL 
...... p~ ki, ..... k .. ·~· • • "Sulla ı-Nikecle idi,, c1i7or. "Selaep.. lnwilca "'1.al mf. 
-- iaah edeltil- ..... hak .... ....,..,., ....... Hrdl 
hı:ılli•is,, tliyor. ltalJ~ laarp tela. Parla_ 18 (A.A.) -Oeune CUetelf 
dWiai mi avurda T Franaa ltal7a,a ~: DUn •bala toplalnmf olu ı.. 
Dtilaak .._. as.. mi idi? Bmala. lilia iabinell. Laftl • Hor pllıun8 en 
l'I malU... detil. Fakat bu aözler, ln- enerjik bir ıurette mtızaheret etmete 
ailia Parlim•toau ve lqilis efkin. karar ~tir Inıilb halkı fhtillfm 
._._iFeai üaerİlle müuair oldaju ıu •eya ba tekÜde halli •~de A•· 
aila;i. Ulular Kuruma Kome,uü de nıpada çıbe11k herhangi bir lhtillfm 
t..ai altmda bırMur. itte Kun1111 dqmda blacafmı anlamaya batlaımt
ltaıp • Habet.davaaı haldunclald tır. Diler atraftan lncilisler lhtı1lfm 
~ dün ba teıirler altmda iki de; av içerfainde tona erm~inl itte· 
"'-elifi ·~ buıün ve Jarm da ka. mektedirlet. Bu aebepten dolayı tnıt • 
IVlar ~-ini t..ırlnen kur. Us Drlitlerf Babnlrfı, dtın ublh Mot 
~ dair ....ıa -.re kovadan ıelen •• Scwyet Ruayanm Ce 
~oldur. - A. Ş. E. newede di~ memleketlerden si,..de 

M11a1rlstanda 
Mlhlm Bir 
Sullatlmal 

sulh projeai a1eJ1'fn4e bulun.ımyacalı· 
nr bildiren telcrafı memnuniyetle kar· 
planımltır. Lor&r-............ ... 

ritwli ...,.. faltrlr 
Loııdra, 18 (AA) - IJabtf - ltaJ. 

,_ lhtD&fı meselealnl bu .... PIU...k .. 
re etmeli mukaner olan lfordlar Ka.. 
mara11 bunu baıb bir cflne, yani A· 
•am Kamarasmm mi1nlcere edecelt 
rUne bırakmqtır. Lordlar- Kamarası • 
nm mtızaltereaine e1111 olacak olaıı ~ 
rir ıuclur: 

u)'htaz bir ıece takip eder. tfer ,ey fena l&Gnir. fnsan lıuysuzlanır, 
lıedtrltnir w hiç bir t17den memnun olm&L Htr muvaffakiyetin ilk prt
lan cUnltamit bir rictat vı dlnltn•lt ıhllrlenllr. Erer lintrll f1eft1ı. 

lroln•al e1no11. kOlllDltmelelt 
llilatanr. 

ı.ıtseiclcfadft ve uylı.myu ltmln -eder ve hiç bir uran JC)ldar, blHb 
dun1a tanar-

ıo .. a ._,.._,, ıı.wt ~ 
ltrdt tcıandtnle rwçeıc Ut 111111'9 

Knoll A.·O,. tcfmyev1 maddeler fıbrlkalar1, ludwfgshafea •JRhin. 

GrandaDQ 
ALEK.SANDR•ın 

HATIRALAR 
Çnlr11a: M. Ruim OZOBH 
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Ev Kraliçesi Müsabakamıza Hazırlık 

Ev kraliçesi müsabakam~z büyük bir alaka uyandrrdr. Bunır da
ha şimdiden idaremize yapılan müracaatlardan ve kız san'at mek 
teplerindeki anketlerimizden anlıyoruz. 

Bu müsabakadan maksadımız memlekette, kadınlarımız ve 

Staviski Muhake· 
mesinde Jürilerin 
Grev Tehdidi 

Franaız gazetelerinden: 

Paris cinayet mahkemesinde görül
mekte olan Staviski muhakemesi bir 
aydanberi devam ediyor. Bu muhake 
mede bulunmakta olan jüri heyeti, 
bir ay için davet edildikleri halde, 
muhakemenin daha fazla sürmesi ba
aebile mutazarrır olduklarını ve hatta 
kendi hususi işlerinden olduklarını 
beyan ederek tahsisatlarının arttırıl
masını istemişler ve kabul edilmediği 
takdirde grev yapacaklarını söyle
mişlerdir. Ekserisi tüccardan olan jü
ri azası günde 12,5 frank yevmiye al
maktadırlar. 

Jüri heyetinin grev tehdidi ortalı
ğı karıştırmıştır .• Çünkü filhakika jü
~i grev yapar da mahkemede bulun
mazsa yerlerine başkalarını tayin et
mek ve muhakemeye yeniden başla
mak lazımgelecektir. 

Fransa tuze bakanı meseleyi tetkik 
ııetmiş ve Staviski muhakemesinin de
vamı müddetince jüri h"yetine günde 
elli frank verilmesine karar vermit
tir. 

Sovyetler birliği 
Ve Türkiye 

Journal de Moacoıldan: 
Bayındırlık Bakanı Çetin Kaya Tas 

ajansı aytarına bir mülakat vermiştir. 
Bu mülakatta Türk hükumetinin de
miryolu siyaseti hakkında demiştir 
ki: 
"- Bu alanda şimdiye kadar yap

mış olduğumuz şeyler ancak bir baş
langıçtır ; ancak bundan sonra asıl 
önemli yollar yapılacaktır. Diyarbekiri 
hükumet merkezinr bağlıyan demir
yolu ikmal edilm~ştir. ~ıvaı • Erzu
rum demiryolu bıter bıtmez İran ve 
İrak sınırlarına doğru derrıiryollan 
uzatacağımız gibi Erzurum v~ Kars 
Uzerinden de Sovyet memleketı sınır
larına dar hatlı bir yol yapacağız, bu 
ıuretle doğu vilayetl~ri~iz~ gere~ 
kültür gerek ekonomı . üzerınd~ bü
Jük zenginlikler vermış olacagımız 

gibi komşumuz Sovyet birliğiJe ara
mızda ekonomik ve kültürel çalışma 
birliğinde büyük faydaJar yapacak
tır.,, 

Ali Çetinkaya evvelce yapmış oJdu
ğu Moskova seyahatinin kendisinde 
bırakmış olduğu hatıraJardan ve Sov· 
yet birliği memleketinde görmüş ol
duğu büyük teşebbüslerden ve nakil 
vasıtalarındaki mükemmeliyetten ö
nemle bahsemiş ve M. $talinin ken
disinde unutulmaz bir hatıra bıraktı
ğını ilave etmiştir. 

Amerika· Avrupa 
Hava yolu 

"Petit Pariaen" den: 

Avrupa ile Birleşik Ame~ika ~rast?: 
da muntazam tayyare servıslerı tesısı 
için Vaşingtonda İngiltere, Kanada, 
İrlanda ve Amerika murahhasları 
rasında başhyan müzakereler, bir iti
lafla neticelenmiştir. Bu hat için ge· 
lecek sene ilkbaharda tecrübe uçuşla
rı yapılacaktır. Bu uçuşlarda Terre 
Neuve - İrlanda yolu takip edilecek· 
tir. Kış yolu da Londradan başhya
rak İspanya, Asor ve Bermüsd adala
rından geçecektir. 

Bu hatta İngiliz ve Amerikan men 
faatleri henüz çizilmemiştir. Seferler
de evvela Amerika tayyareleri kulla
nılacaktır. 

Hopey ve 
Çaharda 
Muhtar idare 

Petit Pari~en'4en: 

Hopey ve Çahar mmtakalarının ya
n muhtariyet idaresi için yapılacak 
yeni teşkilatın müzakeresine devam 
edilmektedir. Nankin tarafından mu· 
rahhas gönderilen harbiye nazın Ce
neral Şehyuvan ve diğer şimalci erkin 
ile birlikte yeni eaaı tetkilatın tanzi
mi ile meıgul olmaktadırlar. Müzake
relerin aldığı veçheden daima haber
dar edilen Japon askeri makamları, 
h!çbir memnuniyet göstermemekte
dırler. Nankin hüktlmeti Hopey ve 
Ça?ar .üzerindeki bütün dış işlerde O• 

tontesıne dokunulmama11ru istemekte-

genç krzlarrmrz arasında yuva ve ev sevgisini arttırmak olduğu 
için müsabakaya gireceklerden kupon saklamak veya gazetenin 
bir köşesini kesmek gibi külfetler beklemiyoruz. İmtihanlara 
girmek isteyenleri yalnız kaydedeceğiz. Bu müsabakaya kimle-

rin giremiyeceği de 4 üncü sayfamızôa yazılıdır. 
Bu münasebetle İstanbul kız san'at mekteplerinde dikiş, biçki, 

yemek pişirmek ev ve el işleri öğrenen kızlarımızın resimlerini 
yukarıya koyuyoruz. 

··-
dir. Yalnız o değil, adliyesine de, ma
liyesine de .. 

Şimaldeki yeni muhtariyet konseyi, 
Tokyonun istediği bu sıkı iktısadi 
teşriki mesaiye taraftardır. 
Diğer taraftan japonyanın Hopey 

ve Çahardaki yerli kıt'alarla komü
nistlere karşı bir cephe teşkil ederek, 
dışardan .gelecek herhangi bir nüfuza 
mani olmalan da muhtemeldir. 

Hopey ve Çahardaki esas teşkilat 
ancak Nankinde ilan edildikten sonra 
tatbik sahasına girecektir. Fakat bu 
arada bulunan murahhaslar üzerinde 
tesir icra etmek üzere birçok hadise
ler olmuştur. Az çok muhtariyet ta
raftan ve Japonlar tarafından himaye 
gören kütleler küçük şehirlere gir
mişler, büyük şehirlerde nümayişler 
yapmışlardır. Bu nümayişlere karşı 
Pekindeki talebe de büyük bir muka
bil nümayiş yapmıştır. Nankindeki 
Japon mümessilleri bu nümayişi Ja
pon aleyhtan bir tezahür olarak ka
bul etmektedirler. 

Bunun üzerine yüz kadar Japon as
keri. tank ve tayyarelerin yardımı 
ile Pekinin otuz kilometre mesafesin
de gayriaskeri büyük bir şehri işgal 
etmişlerdir. Dokuz yüz asker de Ça
hara girmiştir. Hatta Kuyuan şehri
ne de saldırmışlarsa da orada muka
vemet görmüşlerdir. Birkaç kişi öl
müştür. 

Fakat bütün bu hadiselere rağmen, 
Nankin hükumeti Hopey ve Cahar vi
layetlerinin yarı muhtariyet idarderi 
hakkındaki esas teşkilatı kabul ettiği
ni ilan etmiştir. 

Masaryk'ın istif ,sı 
"Paria-5oir'' dan: 

Çekoslovak cümhur başkanı Masa
ryk'in istifası artık bir emrivakidir. 
Başvekil Hedza, meclis başkanı Maly
petr, ayanbaıkanı Sukup, Masaryk'z 
Lany ptosunda ziyaret etmişlerdir. 
Cümhur başkanı, kendilerini ailesi 
efradı ile birlikte kabul etmiştir. 
Cümhur başkanlığı şansölyesi Masa
ryk istifanamesini okumuştur. İstifa
namenin metni şudur: 

"Cümhur başkanlığı vazifesi güç 
ve mes"uliyetlerle doludur. Bu vazi
fe, onu üzerine alan kimsenin bütün 

kuvvetlerinin tam ve mükemmel oJma 
sını emretmektedir. Ben artık kuvve· 
timin bu işe yetmediğini görüyor ve 
bu sebeple istifa ediyorum. Şimdiye 
kadar dört defa cümhurbaşkanı seçil
dim. Bu sıfatla size şunu unutmama
nızı hatırlatmağa kendimde salahiyet 
görüyorum: Hükumet işlerinde, dev
letler kendilerini doğuran ideallerle 
yaşrya bilir. 

Dzş siyasam:zm iyi idare edilmesi
ne ve dahilde, milliyeti ne olursa ol
sun adaletin bütün vatandaşlar için 
müsavi olmasına ihtiyacımız vardır. 
.Bundan başka şunu da söylemek iste
rim ki bana halef olarak Eduard Be
nes'i tavsiye ediyorum. 

Ben yabancı memleketlerde ve ken 
di memleketimizde onunla beraber ça· 
lıştım ve kendisini tanıyorum. İşle· 
rin yolunda gideceğine eminim ve 
Tanrı müsaade ederse daha bir müd
det hükumeti nasıl idare ettiğinizi 
göreceğim.,, 

Bunun üzerine Başbakan cümhur 
başkanına teşekkür etmiştir. Masaryk 
tutulan zaptı imza ettikten sonra dai
resine çekilmiştir. Yıeni cümhurbaşka· 
m seçilinceye kadar cümhur başkan· 
lığı salahiyeti hükftmete geçmiştir. 
Cümhur başkanlığına mahsus bay
rak, bakanlar kurulunun toplandığı 
binanın üzerine çekilmiştir. 

Yapılacak seçimde Benesin cüm
hur başkanlığına seçilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

italya Arnavutluğa 
Avans Veriyor 

"Le Tempa,, dan: 

İtalyan parlamentosu, Arnavutlu
ğun ekonomik inkişafı için teşekkül 
etmiş olan S. V. P. A, şirketine 60 
milyon liret avans verilmesine dair o
lan 19 eylCıl 193 5 tarihli kararname
nin kanun haline konulmasını kabul 
etmiştir. 

Parlamento ayni zamanda İtalya
nın Arnavutluğa mali yardımlarda bu
lunmasına dair 24 haziran 1931 ta
rihli İtalya • Arnavutluk anla~masmm 
mer'iyetine dair olan 13 Ağustos 1935 
tarihli kararnamenin kanun haline 
getirilmesini tasvip etmiştir. 

Başkasının Günahı Yüzünden 
Adanadan Z. A. yazıyor: 1 Acaba Aldanıyor Muyum? 
"Niıanlı bir kızla tanıft•m. Arka. Taksim, F. Yöntem imzasile: 

dafça baflıyan dostluğumuz ilerledi "Birkaç aydanberi birlikte çalıJ
ue bir gün o niıanlışında:ı ayrıldı. tığım bir kızla arkaJOfça gezintiler 
Daha lazla aevifmeie başladık. Bir yapıyoruz. Nifanlı olduğum ve ni. 
gÜn geldi ki evlenmekten, niıanlan. ıanlcmı çok aevdiğim için bu lıı1" 
maktan baılıa bir fey konufmuyor_ yalnız bir kard.ıf gibi aevdiğimdell 
duk. Fakat kürük bir tecrübe onun. e:nin idim. Nifanlım baıka bir ~· 
la evlenmemin imkanı olmadığını hirdedir ve bu kızla arada bir aitt•
ve onun çoktan batkalarına ait bu. maya da gidiyoruz. Geçenlerde bir 
lunduğunu bana öğretti. Bunun üze_ film aeyrederken fUUr ve ihtiya"!
rine kendiaine yüz; vermemeğe bat- mrn haricinde ona karfı derin bır 
tadım. Onu reddediyordum. 1-·alıat zaf duydum ve elimde olmıyerak bcı 
o bana bü•bütün dütkü11liih gösterdi zôfımı belli ettim. Benim bu tema. 
ve yalvarmalarla beni yola getire. yülüme derhal memnuniyetle mulıa. 
meyince tehdide b'lfladı. Bu tehdit bele etti. Ondan ayrıldıktan .onr'! 
için elinde kuvvetli bir delil yoktu. kendi kendimi yoldadem. Yine e•lıı. 
Fakat nihayet bir namus ithamı al. ai gibi, nifanlımı aevdiiime ve .bcı 
tında kalmaktan korkmaia bafla. kızı aevmediğime kanaat getirdım• 
mııtım ki kendiainden uzak bir yerıe Fakat ainemadaki :z;afımı düfiindülı· 
gitmeğe mecbur' oldum. Kurtulaca. çe fÜpheleniyorum. Acaba .eviyor 
iımı umarken bu defa da mektup. muyum?,, 
lar yaimağa baıladı. Bu mektupla_ Hayır ... Nişanlınm seviyorsanız bU 
nn bir kı•mı aevgiden, hatıralardan kıza karşı zafmız bir ane munhasır· 
baluederken bir kısmı da tehditler_ dır. Gelip geçicidir. Fakat nişanlınızın 
le yüklüdür. Yine ayni hikaye. Bana yerini tehlikeye düşürmemek isterse
ait olmıyan bir cürmü ileri hirerek niz öteki ile pek dolaşmayınız; göz.den 
vicdanıma, namuauma dehalet edi_ irak olan bir gün gönülden de ırak 
yor. Hulci&a bu mektuplarda her ça. olur. • 
reye btıf vuruyor. Şimdiye kadar e 
kendiaine birkaç kere kat'i bir ifade 
ile ret cevabı verdim. Yine olmadı. 
Poatacı geldikçe korku geçirİ)•orum. 
Bu baf belciarndan naaıl kurtula. 
yrm?., 
Eğer bugüne kadar yazdığınız mek

tuplar onun iddia ettiği cürüm için si· 
ze bir töhmet yükletecek hiçbir satırı 
ihtiva etmiyorsa korkunuzun yeri yok
tur. Başkalarına ait günahın size yük
letilmesi - hele aradan bu kadar za
man geçtikten sonra - kabil değildir. 
Bir kzsmını yazdığınız mektubunuzda
ki nefret ve kin havası bizi şüpheye 
düşürüyor; acaba onu hakikaten sev
miyor musunuz? Eğer bundan emin 
iseniz mektupJarma hiçbir cevap ver
miyeceksiniz. Böyle yapsaydınız !(Ok

tan onun mektupları da kesilirdi. 

Tereddüt içinde 
Küçükayasofyadan Demirel irnzasJ. 

le: 
''Hergün gördüğüm, hergün .~; 

nuıtuium, konufurken gö~lerıru ç 
içinde derin bir Oflr Huiiim g•:;,. 
bir kızı •eviyorum. Fakat 0~ •

11 
amiri mcvkiinde bulunduğum ıfj. 
reddedilmek ve hem 'onun, he'j~,_ 
diierlerinin yanında küçük ;,,. 
mek beni korkutuyor, •e•imi çı 
ramıyorum. Ne yapayım?-~ iti· 

Nazik vaziyettesiniz. lşinı:d ve ., 1 sını ... 
barınızı tehlikeye koymama ığ ıı· 
Onun tarafından kabul ol~naca f~~ıa. 
dan emin olsanız bile onu bır tele anıl 
imzasız bir mektupla araştırın 
doğru olur. 



=========================================TA N=============================================== ' GUNUN MESELELERiNDEN 1 1 V ildl 
zn er KEl..cl.IJ: 1 Ve Boya. Kış Yiyeceklerinin Fiatları 

Yükselmiye Başladı 
Yat, nohut, mercimek, bulcur fiat
lan yükselmede en başta celiyor 

Ze7finyoflar lıtanbul ikinci ilk mektepte diki· 
ze,tlnyafı flatleri normal cibidir. len Atatürk heykeli, cton törenle açıı. -.tra mallar toptan 42-44 kurut ata· llllJtlr. Tüebeler tarafından .Sylenea 

lnıda •tılmaktadır. Edremit ve Ayva· ktikW maqmdan soara, mektebin 
lı1r yaflan fula raJbet r8rmil•tftr. bat ölretmaü Ş6kdre yorulmu bil 
llab.ui vufyeti iyi oldutu için piyasa açılma söylevi •ermlt ve talebeye da
da fiatlerin daha nyacle yWmelmiyece nerek: 
il umulmaktadır. ••- Bilci aldılm bu yuvada timdi 

eebirde. mulııtellf cinı sevtfnvıt,lan açılacak olan bu emta. lafta ber eabah 
llltdıaaktadır. Perakende 50-52 kuru- ifini ve yolunu hatırlatacak, yurdae • 
il verilen ebtra ebtra yallar. Eğe verllk, aluaeverlik n pllflaınlık duy
baıpeinin en iyt yaflandır. ilama- plannr yilldetecek en b1JOk bir var
' mwllmin kıt olmam. sqtinyatı bkttr • ., demiftir. 
lltekıerlnl bir parça ualtmqtır. Ra- Şehir M«lill tlyetbıden Ratlt tQ. 
..._ hqlumda. perüende, oldukça lek kordetetini kesmek ıuretlle bUstil 
fasla mal eatdmqtır. · ipllltlr. Talebelerin blr atadan .ay. 

l>llha ucus seytlnyaflan da nr • ledilderi 10 yıl JDU11 dinleadilnen eon 
~· Bunlar •u•m yalı De kanfık o - ra, bir çelenk konulmut n mmı ı• 
-... mahltt mallardır. Bu mah1fttlar 31 _ 1_ 

-42 kurut arumda -.erDmcktedlr. ya___, .... 
ICıtlJt ..U maıltleleri Talebeden Muzaffer, Selma n 

~ pta madclelerl w bilhaua llUfit bu toplantı mllna11betiyle e6a 
at, lamı tuuıye, bulpr n merci- almqlar n bunların 16ylevleri ile ta. 
flıdlllfpde 4e ıeçen yıllara 18re ren. llillaJet ~ 

İnebolunun 
Eşyası 
Çıkarılıyor 

Açılq töreni yapılan Atatürk 
büatü ve 10 uncu yıl maqmı 

IÖ)'li)W. talebe 

Bugünkü Kadın Güzelliğinin Yarısı 
Kad.ında Yarısı da 

Kendine Renk 
Seçebilen Her 
Kadın Güzeldir 

Boya ile Esvaptadır 

1
. Omuzlan açık bırakılmıt. önden tutturulmut, yan kollu ve ayni 

kumapn eldivea olacaiı tekiıde biçilmiı müateana bir 
ıece tuvaleti 
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KRONiK BORSA VE PiYASA 

Amerika da 
Amerikada ıenelerden beri devam 

eden iş durgunluğu nihayet ortadan 
kaybolmağa başladx. Mütemadiyen 
dillerde dolaşan "kriz,, kelimesinden 
ıonra şimdi artık herkes refaha ka
vuşuyoruz diye seviniyor 

İşler yeniden düzeliyor, satış artı
yor. 

Federal Reserve'nin çıkardığı bir 
istatistiğe göre, (1923 • 25) senele
rinde (100) telakki edilen endüstri
yel istihsalat Endeks'i geçen senenin 
Te§rinievvelinde 74 olduğu halde bu 
ıenenin aynı ,ayında 94 e çıkmış ve 
nihayet Kanunuevvelde 96 yı bul
mu§tUr. Bu hesapça istihsalat, kriz
den evvelki refah senelerindekine çok 
yaklaşmaktadır. 

Kriz Bitiyor 
tiği ekonomik siyasa mı tmil olmu1-
tuı' 

Bu Foosvelt'in bir muvaffakıyell 
midir? 

ŞurasmI unutmamak lazxmdtr ki 
Habeşistanda bir harp vardır. Ameri
ka piyasası bütün bitaraflığma, ve 
h:upten istifade edilmiyeceği hakkın
daki kararlara rağmen bundan fay. 
dr lar.mıştır. 

fskenderiye limanında montajı ya
pılan traktörler, otomobiller, kam
Ylnlar, vesaire vesaireler hep Ameri
kc.n malıdır. 

18Birincikanun Çarşamba 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika Franil 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 

Ahş 

614.-
123.-
164.-
165,-
80.-
22.-

813.-
81.-
93.-
22.-
36.-
22.-
22.-
11,-
23.-

Sat11 

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

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

İstikrazlar 

Türk Borcu I 
., ,. II 
" .. 111 

İstikrazi dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvaa - Erzurum I 

" II 

25.80 
23,80 
23,90 
95.SO 
95.25 
98.SO 
95.-

Mısır tahvilatları 

1Rl!ll t 
1903 II 
1911 ili 

Rıhtım • 
Anadolu I ve n .. III 
Anadolu mümessil 

110.-
82.50 
80.-

112.-
83.50 
81.-

Tahvilat 
10.-
43.75 
43.50 
46.95 

ZAHiRE BORSASI Milli gelir fazlalaşmıştır. 1934 se
nesinde evvelki seneye nisbetle 5 mil 
yon artmış, 50 milyonu bulmuştur. 
Bu aene bunun daha çok olacağı şüp
hesizdir. 

Diğer taraftan, Fransada fraııgın 
kıymetten düşürüleceği ve bir ka'...ıne 
\;uhranı olacağı hakkında süren şayi
alar üzerine Bank dö Frans'm hazi
nelerinden sızan altınlar, daha emin 
bir yer bulmak için Nevyork piyasa. 
sını boylamıştır. Öbür yandan da A
merika harıl harıl gümüş toplamıştır. 

lsyeç kurono 
Altın 
M-:cidiye 
Banknot 

51.-
32.-
31.
~43.-
53.-

236.-

944.-
53.50 

237.-

Çekler 
İstanbul Tecim ve Zahire Borsanmda 

dün muamele gören maddeler ıunlardır: 
Bir akşam, tenha bir viraneden ge

çerken, on yaşında kadar bir kız ço
cuğunun sekiz yaşında kadar bir krz 
çocuğuna iki tokat attıktan sonra Us. 
tündeki elbiseyi soyduğunu gördüm. 

- Evet 1 dedi. 
İflaslar dunnu~tur. Halkm banka

lara, ve finansal müesseselere iti:nadr 
fazlalaşmıştır. Bankalardaki meviu
&t 3,288 milyarı bulmuş bir sene ev
velkine nizaran % 7 yükselmiştir. 

Ziraatle, endüstri arasındaki mü,·a
zene çok iyidir. Zirai gelirler, geçen 
•meye nazaran fazladır. 

Hulasa Birleşik Amerikada kririn 
yavaı yavaş ortadan kalktığına ve re
faha doğru bir hamle yapıldığına da
ir birçok deliller vardır. 

İ§ler yeniden düzene girmiş ve para 
b"llanmııtır. 

Bunda acaba Amerikanın takip et-

Bütün bunlara rağmen, evet, vazi
yetin bu kadar salah göstermiş olma
sına rağ~n işsizlik devam etmekte
dir. Amerikadaki işsizlerin mikt3.rı, 
daima 9 - 11 milyon arasındadır. Ya
ni nüfusun 12 de biridir. 

Evvelce zannedildi ki, yeni endüs
triyel faaliyet bu işsizleri yutacak
tır. Fakat hesap hiç te böyle çıkma
mıştır. İşsizlik Amerikada adeta bir 
"profesiyon,, halini almıştır. 

Ekonomik kriz filhakika bitiyor; 
fakat onun yerini tutan sosyal kriz 
bütün çıplaklığı ile kendisini göste
riyor. -Mümtaz FAlK 

Paris ll?erine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 

İş Bankası Mil. 
" N. 
., ., H. 

12.06 
616.50 

0,79,80 
9.86.94 
4.72,75 
2.45.72 

64.71.75 
1,17,66 

19.20,17 
4.24.76 
1,98,27 
3,13,80 

Esham 

ARPA 
Cinsi Ks.P. 

Yemlik çuvallı 5.5 
BUGDAY 

Sert 7,30 
Yumuşal 7,24 
Ekstra 8,20 
Çavdar 5.15 

FINDIK 
İç sivri 53.20 
Kabuklu -.-

C EV l Z 
fç 
Kabuklu 13,20 

TiFTiK 
Oğlak 79.-

YAPAK 

Miktarı 

Hayretle bakıyordum. 
Büyük kız çok temiz giyinmiş, sth· 

hatli, güçlü kuvvetli idi; tokadı yiyen 
ve soyunan küçük krz, meydana çı
kan iç fanilası paramparça, zayıf, sıs· 
ka denecek kadar zayıftı. 

Büyük kız ona: 
- Ayakkaplarını da çıkar 1 diye ba

ğırdı ve dizine bir tekme savurdu. 
Küçük krz ayakkaplarını da çıkardı 

ve çorapları olmadığı için çıplak ayak
larla kaldı. 

Birdenbire kabaran gururunun ver· 
diği müdahale hamlesile ilave etti: 

- Fakat ben buna iyilik ettim o 
kadar, yalancı demek ona mı düşer 1 

Küçük kıza döndüm: 
- Cevabın nedir? diye sordum. 
Daima ağlıyarak: 
- Çamaşırcının oğluna çok 3.Cıdıml 

dedi. 
O zaman büyük kıza döndüm: 

Üzüm Piyasası Buğday Fiatleri 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Şirketihayriye 

Tramva7 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 

95,-
9,80 
9.85 

26,10 
42,50 
ıs.-
22.1s 

Trakya -.-
YUN 

Yıkanmış (gilz) 60,20 
PEYNiR 

23.-
BEY~Z 

Tam yaib 
Yarını yailı 

Onun elbisesini ve kunduralarını 
koltuğunun altına sıkıştıran büyük 
kız, mavi gözlerini tabii büyüklüğün
den fazla yırtan bir öfkenin gurura 
yerini verdiği anda, muzaffer bir ta
vırla önümden geçerken, omuzuna do

- Sen şimdi ne yapmalısrn, biliyoı 
musun ? dedim, evvela bu kızı kucak 
ltvacaksın, gönlünü alacaksın. Sonra 
büyük annene gidip doğruyu söyliye
ceksin, çamaşrrcının oğlunun da ızön· 
!ünü aldıracaksın. Sonra her ikisini 
de kardeş gibi seveceksin, onlara elin• 
den gelen her yardımı yapmağ"a de
vam edeceksin. Bak ben bir yabancı
yım. Ne onu tanıyorum. ne seni. De• 
mek ben doğruyu söylüyorum. Beni 
dinlersen iyi kı~sm, dinlemezsen şunu 
bil ki bu fa kir kız senden pek çok 
yüksektir. Biraz düşün ve bana cevap 
ver. 

Kuvvetlendi 7,15 Parada Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

8.-
14.50 

2,20.-
9,60 

62,75 
23.-
8,75 
9,40 
4,20 

Yağsız 
-.--.-

Ege Mıntakası fiatlerinde 
Yeniden Yükseliş Vardır 

İç piyasada: 
Ege mıntakasmda: uzum piyasası 

geçen haftaya nazaran bir kat daha 
kuvvetlenmiş ve Hatlarda yeniden 
yükseliş kayde<lilmiştir. Bu yıl rekol
tesinden mühim bir kısmının. satılarak 
ihraç edilmiş olmasından ve gelec-:k 
mahsul mevsimine ise 8 ay gibi uzun 
bir zaman bulunmasından dolayı üzüm 
piyasasının gün geç_tikçe daha ziyade 
6ağlamlaşacağı ve fiatlann yükselece
ği anlaşılmaktadır. Müstahsil elinde 
mal kalmadığı ve mevcut malların mu 
tavassıt tüccar ve büyük firmaların 
elinde olduğu bildirilmektedir. 

Mevsim başlangıcından 4.12.935 ak
Jamına kadar İzmir borsasında satı
lan üzüm miktarı 452.211 çuval ve 
3.799 torba, yani 61t.430.505 kiloya u
laşmıştır. 

Fiatların istikrarı ve hatta yüksel
mesi karşısında üzüm kurumu fazla 
mübayaatta bulunmamıştır. Kurumun 
piyasaya çıktığı günden 3-12-935 ak
§amına kadar satmaldxğı üzüm mik
tarı 23,757 çuval, yani 3,373,494 ki
lodur. 

İnhisar idaresinin ıatın aldığı mik
tar ise 9032 çuval yani, 1.282.544 ki· 
loya baliğ olmuştur. 

Mevsim başlangıcı olan 17 Ağus
tos 1935 tarihinden 30-11-935 aksamı
na kadar İzmir limanından dış ~ülke
lere gönderilen üzümün başlıca mem
leket itibarile miktarını aşağıdaki ra· 
kamlarla gösterilmiştir: 
Gittiği ülke Kilo 

Almanya 26.043.038 
İngiltere 11.995.610 
İtalya 7.055.349 
Hollanda 7.581.883 
Fransa 3.397.469 
Avusturya 267.578 

No.35 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

tevdi etmiştim. Yunanlının hemen he 
men kötürüm denecek derecede has. 
ta olduğunu, oturduğu hususi kona
ğından bir yere çıkmadxğını, alt katta 
yattığlnı, para ile tuttuğu iki eski 
detektif tarafından muhafaza edildiği
ni öğrendim. Konağın işlerini gö
ren üç kadın da birinci katta yatıyor
lar. 

"Bütün bunlar benim için kıymet
li malümat sayılabilirdi. Ondan son
ra daha mühim bir şey öğrenemedim. 
Konağın dahili tertibatına ait bir ve
eikanm kopyasxm ele geçirdim. Bu 
vesika iki kısımdan mürekkepti. Biri
&i kon~m elektrik zillerinin geçtiği 
yerleri gösteriy?rdu. Bu suretle ayrı
ca emniyet tertıbatx da alınmıştı. Ko
nağın bilaistisna biltlin _ pancurlarına 
gizli elektrik t_elleri b~glanmış~. En 
küçük bir tazyık Uzerıne aşagıdaki 
ziller harekete geliyorlardı. 

Fiatleri Dün Son 
Haddini Buldu İttihat Değirmencilik 

Şark Merkez Eczanesi 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
1 inci sert 

UN 
950 
900 

72 k. 815 
750 

Eğe Mıntakaamda Bakla 
Yükseliyor 

kundum. 
Durdu ve tekrar öfkeye dönen gu

rurile omuzunu elimin altından çeke
rek yüzüme baktı. 

Sordum: 
- Nedir bu yaptxğın? 
Biraz evvelki hareketinin vahşetini 

unutturan, hayret verici bir nezaketle 

Büyük kız düşündü ve ağlar gibi 
titriyen bir ,sesle; · 

- Hakkınız var, dedi. 
Kilçük kıza döndüm: 

Buğday fiatlarmdaki yükseklik 
dün son haddini bulmuştur. Birinci 
yumuşaklar 7 kuruş 24 paradan mu
amele görmüştür ki, bu esasen ekmek 
fiatlarının mütemadiyen yükselme
sinden sonra tesbiti kararlaştırılmış 
olan satış fiatıdır. Ziraat Bankası bu 
fiattan yukarıya mal satmıyacağına 
göre buğday fiatları daha fazla yiik
selm.iyecektir. Dün sert buğdaylarda 
7 kuruş 15 paı;a ile, 6 .kuruş 35 para a

rasında satılmış; ekstra polatlr!ar 
8,20 den muamele görmüştür. 

IKu(;:uKEKo.NoMiK ı 
HABERLER 

11 , , !llSttll!~nıı-111ım , ·~ , ., ' ·-...ı.ımrn•.,...._...,...ı 

* Romanya ve lsveç hükfun.etleri 
arasında aktedilen bir mukaveleye 
göre 15000 vagon Romanya Mm. 
rınm lsveçe gönderilmesi karar aL 
tma alınmıştır. laveç ıirketi, Ro • 
manyanın lngi ten~.ve o a.n eııki 
borçlannı tediye için Londradaki 
Midland bankasına 178,000 lira 
nakletmeyi taahhüt etmiştir. Bakiye 
olan 80000 İngiliz lirası da lsveçe 
olan Romen borçlarının tediyesi için 
lsveçte kalacaktır. 

İstanbul bakla piyasasında mevsi
min geçmiş bulunması ve elde fazla 
mal kalmamış olması yüzünden iş o). 
mamaktadır. Az miktarda yapılmakta 
olan ihracatın eski satışlara ait oldu

dedi ki: 
- Şimdi bu seni kucakıryacak, sen 

de onu affedeceksin, dedim, o senin - Siz bilmezsiniz, karışmayınız ku-
zum. büyüğündür. 

- Fakat bilmek isterim, dedim. Boynunu büktU. 
Hala, yanı başımızda, yırtık çama· Büyük kız, evvela. kendi elite ona 

Dünden itibaren un fiatlarıda yük
selmeğe başlamıştır Fakat cüz'i olan 
bu yükselme birinci yumuşak unlara 
inhisar etmektedir. Bunun da, yumu
şak unların diğer cins unlardan daha 
çok satılması dolayısiyle ucuz huğ. 
daydan yapılan unların azaldığında:ı 
ileri geldiği anlaşılmakta ve bir müd
det sonra yükselmenin artarak 825 
kuruş olan narh fiatına kadar daya
nacağı ileri sürülmektedir. 

Ekstra ekstra ve ekstra un ffatla
rında artma yoktur. Bu mallar dün de 
900 ile 1000 kuruş arasında muamele 
görmüştür. 

Birinci yumuşaklar 810 - 820 ve 
birinci sertler de 720 - 740 kuruştan 
satılmıştır Dün 166 ton buğday ve 30 
ton da un gelmiştir. 

* Avusturya hükumeti seyyar yu 
murta ticaretini menedecek ve top. 
tan, perakende ticareti imtiyaz sis
temine tabi tutacaktır. 

* Danimarka hükumeti, 1 veç tez 
gahlanna 3000 tonluk meyve naki. 
Jine mahıua bir gemi ıamarla.mıştır. 

• baba Vekiller Heyetinin muh. 
telif cins ağaç, petrol, benzin, ma. 
deni yağ ve otomobil lastiği için 
gümriiklerce teahili.t gösterilmesi • 
ne dair bir kanun projesini tetkik 
etmekte olduğu haber verilmekte • 
dir. 

* Norveçin, 935 yılı ilk 9 aylık it. 
Amerika 77.645 hali 655 milyon krondur. Bunun 
İsveç 68.906 yüzde kırkı Almanya ve Büyük 
Türk üzümleri Uz-erinde: Britanyadan getirtil•m:iıtir. 
Hamburg kuru üzüm piyasası son * Ronıanyaıya susam ihracatı de. 

hafta içinde durgun geçmştir. Sene vam ediyor. Susamlarımız Roman. 
başı yortularının başlamak üzere ol- yadan da Polonyaya sevk olunmak 
masımn bu durgunluğa sebep oldueu ta ve Polonyalı helvacıla.ra satıl _ 
anlaşılmaktadır. maktadır. Bir taraftan isteklerin 

İzmirde son hafta iizüm piyasası- ı çoğalması ve bir taraftan da zey _ 
nm yeniden kuvvetleştiği bildirilmek- tinyağr mahsulünün nokıan oluşu 
tedir. ıusam piyaıasını aağlam bir duru. 

Ben bu arsaya girdim, başımı kaldı. 
np da konağa baktığım zaman, sırsız 
aynanın pancuru olmadığına dikkat 
ettim. Hemen hazırlıklarıma başla
dım. Bu hazırlıklarım da bitmiş gibi
dir. 

- O halde şimdi ne yapacağız? 
- Şimdi ben size güveniyorum. 
- Niçin bana güveniyorsunuz? 
- Çünkü İngiliz Bimiç hastanede. 

dir. Siz de bu işlerin iç yüzünü bili
yorsunuz. 

- Ne ~art teklif edeceksiniz? 
- Kazancın dörtte biri .. 
Nikol dedi ki: 

ğu ~nla ıhnak~ır 

Fiatlar 5 - 5,25 kuruş arasındadır. 
Ege mıntakasında: bakla piyasası 

isteklidir. Fiatlar bir miktar yüksel· 
miştir. İhracat yapılmamaktadrr. Pi
yasanın hararetli olması fiatların bir 
parça daha yükseleceğini tahmin et
tirmektedir. İzmir borsasında son 
hafta içinde yapılan muameleler 
5 - 5,25 kuruş arasındadır. 

Ege mm takasında: bakla piyasası 
iııteklidir. Fiatlar bir miktar yüksel
miştir. İhracat yapılmamaktadır. Pi
yas.anm hararetli olmas 1 fiatlarm bir 
parça daha yükseleceğini tahmin et
tirmektedir. İzmir borsasında son 
hafta içinde yapılan muameleler 5, -
5,125 kuruş arasındadır. 

Dış piyasalara gelince: -
İskenderiye: bakla piyasası mevsi

min henüz başlamamış olmasına rağ
men İtalyadan gelen talepler üzerine 
bir parça hararetli geçmiş ve hafta 
içinde mal ihraç edilmiştir. 

ma sokmuştur. 
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karteli feshetmiştir. Bunun yüzde 
yetmiş beşi toptan ticaret kartelle. 
ri ve yüzde 25 ıi istibıalat kartelle. 

ridir. 

rendikten sonra imzalarını verirler. 
- Yani? 
- Yanisi yok 1 Ben karşıma çıka· 

cak hasmın ne adım biliyorum.Ne nere 
de oturduğunu biliyorum. Sonra ne 
gibi vasıtalar kullanacağını, hangi 
gün harekete geçeceğiz? Hepsi meç
hul.. İçimde bir his var. Bana itimat 
etmiyorsunuz gibi geliyor. 

Bressak tereddüt etti: 
- C:::~rt mı ko!ıı1,,n~11"1ı.,, 

- Hayır, a,klrmdan öyle bir şey 
geçmez. 

Birden uykusundan doğrulan Alek
sandra iki adama baktı: 

- Eğer A. R. N dosyasını ben bu- - Fakat ben bir şart koşacağım, 
dedi, kan akmıyacak. lursam yarısını isterim. 

-(".-

Şitl~~ ÇlptaX ayaımrrne nrtıyeTeX entarisini gıyrurdi, sonra yere çöme
duran küçük kızı gösterdi: lerek yine kendi elile kunduralarını 

-:- Bu beni~. mektep a_rkadaşımdır, onun çıplak ayaklarına taktı, doğrul• 
dedı, benden ıkı sınıf aş~gıd~. Çok fı. du, onu kucaklıyarak iki yanağından 
karadır. Esva~l~rım, potınl~nm daral- da öptü, sonra elinden tuttu. 
dıkça ona verırım: Fa~a~ hır hafta ev· ikisi de bana şükran dolu gözlerle 
vel mektepte benım ı~ın arkadaştan- bakarak ağır ağır uzaklaştılar. • 
ma: '"Yalanctdır!" demış. Ben de.~?-u Durdum ve arkalarından uzun'"uzun 
bu tenha yerde yakala?ım, verdigım baktım; gözlerimi doldurmağa başlc· 
esvapla ayakka~lan ge~~ ~~ıyorum. .. yan ıslaklık onların küçük gölgelerini 
..- Dur 1 dedım ve kuçuk kıza don- seçmeme mani olacak hale gelinciye 

dum: ö 
1 

. ~ kadar baktım. 
- y e mır ===-=-============-::d9 
Derhal yaşaran gözlerile: "\ 
- Evet 1 dedi. 
- Niçin söyledin? Fitre ve zekat parası binler 
Kücük kız ağlamağa başladı: ı :e zavallının yarasına da mer 
- Bir ıün, dedi, büyük ctnnesinin 1em olacaktır. Suzusluktar 

dolabından bir kavanoz: reçel almış, tatlamış topraklara düşen yağ 
bahçeye gidip yemiş, kavanozu otla· f . 
nn arasına atmış. Büyük annesi kava- nur gibi her elakete yetışexı 
nozu bulamayınca sormuş buna. "Ben ~IZILA Y, Türkiyede düşmür 
almadım" demiş bu. O vakit çamaşır- :ocuk bırakmamak ergesilf 
cmın oğlu aldı sanmışlar. Bunun ağa· -;ırpınan Çocuk Esirgeme Ku 
bevsi çocuğu dövmüş. Çocuk bana ·umu da, evinize bırakılacak 
ağlıya ağlıya anlattı. Ben de bunu Fitre zarflarından kuvvet ala 
mektepte anlattım, "Yalancıdır" dedim 
buna. 

1 

·aklardır. Aç kalmış bir yoksu 
Büyük kıza döndüm: 

1un, sokakta kalını~ bir ~a:VX:U 
- Bak o doğruyu söyledi. Sen de llln ne demek oldugunu lçınız 

söyle: Reçel kavanozunu sen mi al- le bilmiyen yoktur. 
dm? • ı \..__ ___________ ,J 

Büyük kız başını önüne ~ğdı: 

efkarı umumiye öyle düıünmüyor. 
- Ben öyle düşünüyorum. 
- Eliz Massonun evinden bir ka-

dın çıkıyor ve bu kadrn da ben olu
yorum. Hakikaten de bendim. O 
halde Eliz Massonu benim öldürme
<liğim ne malüm? Şimdiye kadar 
benden başka kimsenin ismi ortaya 
atılmadı. 

- Çünkü sizden başka birisinin a· 
dım söyliyebilecek vaziyette olan bir 
tek insan henüz bu cesareti göster
medi. 

- Hangi başka birisi? 

ve diğer bütün insanlar &ibi ihmalle-
ri ve zayıf tarafları var. . 

"Cinayet sabahı baron Dotreyle b17-
likte ilk isticvabı yapmak üzere ~ııı 
Massonun evine gittiği zaman, kı~· 
senin farkıria varmadığı bir hata ış• 
ledi. Fakat muammanın anahtarırıı 
ben burada buldum. Aşağıya inip de 
baronu otomobile soktuktan sonra. 

. . b t et• polislerden bırıne arona nezare 
mesini söyledi ve karşı kahve~~=~etl 
birine girerek, emniyet müdürlugun• 
telefon etti, iki memur istedi. l{apı• 
nm tarassut altına alınmasını ve evd: 
sıkı bir araştırma yapılmadan evve; 
Eliz Massonun dışarıya çıkmamaıun 
temin etmek istiyordu. 

Prenses müteheyyiç bir halde: 

nun yerini bilmek lazım. En alt katta 
mı? Zannetmiyorum. Çünkü herifin 
hayatı diğerleriyle beraber, hep ora
da geçiyor. Birinci kata gelince, orası 
boş ve kapalı .• Fakat konaktan koğul
muş eski bir hizmetçi karıdan öğren
diğime göre, adamcağız her gün ken
disini ikinci ve son kata çıkartırmış. 
Burada büyük bir oda yazıhane şek
linde döşenmiştir. Yunanlı öğleden 
sonraki vaktini tek başına orada geçi
rir. Evrakını, defterlerini, çok sevdi
ği kxzına ve hafidesine ait hatıralan 
orada saklıyor. Bunların ikisi de öl
müşlerdir. Seccadeler, portreler, ço
cuk oyuncakları, biblolar ve saire hep 
buradadır. Hizmetçi kadının anlattık
larına göre, bu odanın bir planım çı· 
kardım. 

Bressak bir kağıt açtı: 

- Yarısı çoktur, üçte biri .. 
- Pek ala. Bilhassa Nikole hitap ediyordu. 

Nikol açıkça cevap vermek lazım
geldiğini hissetti. Antuan Bressaktan 
hemen cevap istemek suretiyle sık; 
sualler sorması, ona göre tedbirleri
ni almak içindi. Karşısında durmuş 
bekliyen Aleksandraya sorduğu sua
lin cevabını verdi : 

. · de• - Rica ederim, devam edıoız, 

~ ·b~ 
"İşte, dedi, burası da yazıhane, bu· 

rada telefon, burada kütüphane, bu
rada hatıraların bulunduğu etajer, bu· 
rada şömine. Bu şöminenin üzerinde 
sırsız ve müteharrik bir ayna var. 
Burada sırıız bir ayna bulunduğunu 
öğrendiğim gün, projemi tasarlamış 
bulunuyordum. Size de izah edeyim., 

Cebinden bir kurşunkalem çıkardı 
ve bir kağıdın üzerine çizgiler çizdi. 

Her ikisi de bu anlasma üzerine bi
ribirlerinin ellerini sıktılar. 

Bressak bir kahkaha sal verdi: 
- İki tüccar, iki banker mühim 

bir it yapacaklar mı, imzalar teati e
derler, halbuki biz iki namuslu adam, 
sadece ellerimizi sıkmakla iktifa ede
riz. Yardımınızdan emin olarak işe 
giriyorum, sözüme de son harfine ka
dar sadık kalacağıma şüphe etrnez
ıiniz. 

Nikol siniri gevşek adafrı değildi. 
Kahkaha salıvermedi. Sadece gülümse 
di. Dedi ki: 

Hem yalvarır gibi, hem de hakimane 
bir tavirla .. 

- Demin söylüyordunuz ki, artık 
beyaz köşk hikayesi, Vojirar sokağı 
meselesi halledilmiştir. Hayır halle
dilmiı değildir. Günün birinde benim 
cani bir kadın gibi ortaya çıkmıya· 
cağım nereden iddia edilebilir? 

- Ben öyle bir şey düşünmüyo· 
rum. 

- Başka kim olacak? dedi. Emni· 
yet müfettişlerinden Nikol. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Söylemek istediğim şey size ba-

- Efendim telefon muhaveresı . ~ 

az müşkül ve uzun oldu. Muh~~erde 
nin devam ettiği on beş daki~a ~çı~r 
baron Dotreyin - kaçmak fıkrı t? . 
le dursun, kaçıp da nereye kaçaca ·!<· 
bir kere daha metresinin yanı~~ ~ di. 
mak fikrine düşmesi pek tabu 

1

1
y· 

Öyle ya, kendisini meneden var ılllrıu· 
dı? Müfettiş Nikol meşgul. ~u ~eye 
yordu. Memur ise seyrüsefrı ıda utıl 
bakıyordu. Zaten otomobilin kabile·· 
altından kendisini görmüyordu

1 
dil1• 

., Bir insan durup dururken. ne di. 
ye bu kadar tedbir alxr? ~a bır şey
den korktuğu içindir, ya bır şey sak
ladığı için .. Her halde A. ~·. ~ dosya· 
tını saklamıyor mu, dersınız 

- Muhakkak. d d' , 0 - Yalnız bu dosya nere e ır · -

- Konak biraz geridedir. Bahçesi 
geniş bir caddeye açılır. Sağda ve sol
da bahçeyi duvarlar tahdit ederler. 
Daba ıatda yabani otlar bürümüş ha
li bir arsa vardır. Bu arsa satılıktır. 

- İyi ama, bu iki tüccar veyahut 
banker yapacakları işi tamamiyle öğ-

- Biz Eliz Massonu öldürdük, ya
hut suç ortaklarımızdan biri öldürdü. 
Demek ki onun ölümünden mes'ul 
bulunuyoruz. 

- Hayır. 
- Fakat adliye öyle düşünmüyor, 

sit bir nazariye gibi görünür. Fakat 
hakikatin ta kendisi olduğunda şüp
he etmiyorum. Gazeteleri dikkatle O• 

kudum ve muhakememi de iyice iş
lettikten sonra bu neticeye vardım. 
Müfettiş Nikol hakkındaki fikirleri
min ne olduğunu biliyorsunuz. Fev
kalbeşer bir adam değildir ama, her 
halde birinci sınıf taharrilerdendir. 
Fakat onun da diğer meslektaşları 

Antuan Bressak gayet dikkat e 
liyordu. Sordu: "ar 1 

[Arkası 



19. 12- 935 

' 

So:ıı 

Dakikıl 

FAYDALI 
BiLGiLER --Bugünkü 

Y M I• . . F h• Program unan ec ısının es ıne Ekonomi Bakanı Dün Radyoda 7 ürkiyenin 
~:~~t~~~!J~~= Ekonomik Çalışmalarını T a.tsilatile 'Anlattı 

Celal Bayorın Radgodaki Söylevi 

Çahşma Usulümüz Teknik Ve 
ilmi Esaslara Dayanmaktadı.r 

l8TANBUL 

Çaldaris 1 e Memnun Oldu 
Atim, 18 (A.A.) - Siyasa liderleri,:ınnll uambleDfiı üfıtıl· 

ltıaa ft ,eni seçimin ilim hakkındaki karar hakknvla ayn ayn 
diyevlerde balunmutscbr. Halkçı parti başkam Çaldaris demiş
tir ki: 

- Aumblen.in toplamnaanu istihdaf eden faaU,.ıimizin neti
teainde pyri tabii vaziyete nihayet verilerek millete arzusunu 
bildirecek yeni leÇimin ilin edU.ai bizi çok meamun etmitür.,, 

Geeeral KondiU. ~ diyevde bUlmunuttur: 
- A~in fealii ve 26 KA•n•l&Jli içilld,e-nai:"IOÇim ilim 

ltiıi bilbıaıa memnun etmiıtir. Bil suretle normal ıiyua ~oluna 
ainniı ohİJ'IOl'UZ. Fikrimiz ıudur ki eğer niabt temsil usulü mev
Qlt olmaeydı bunu Elen milletinin bugünkü vaziyeti için icat et
llıek 1hım gelirdi." 

Diler taraftan bütün gazeteler ve liderler de yeni seçimlerin 
)l.pdmuı karanm tlltlVİp etmekte ve kralm beyannamesinde iz
laar ettiği temennilerin memleket ncf'me olarak tahakkukunu dile 

20.- Keman, vi:polonael. pİ7allo ile amJI:. / ~ 
telif parçalar. 20.SO iti •10 ôı'kestn, cu A 
ve tancQ snıplan. 21.35 Soa ba'ber\er. Ankara, 18. .A .• 
Saat 22 den •onra Anadola Ajammm p- Arttırma ve yerli 
zetelere mabaua bavadi• ..m.i nrilecek- malı haftası milna• 
tir. aebetiyle Ekono-

B'OKRES mi Bakam CeW 

13-15: Plalr ve haberler. 11: Rad)ro •
lon orkeatra•L 11: Sösl•. 19,15: Konııe
rin devamL 20: Sösler. 20,15: Moart oda 
mUsifi. 20,40: 86.aler. 20,45: Pllk. 21,45: 
P1ü. Sözler. 11,15: Fi1harmonilr 1017ete 
tanfmdan •enfonik konser. (Nalril). 25,15: 
Pllk. 23,45: AhNnca ve frwızca haber
ler. 

Bayar bu akpm 
radyoda ıu .aylevi 
vermiftir : 

" SevıW yurt· 
tatJanm, 

Arttırma ve yer· 
ll mallar haftası• 

v ARSOVA nm IOn akpmı •• 
terle birlikte, ulu. 
•l ekonomimiz bi· 
Iinço.unun Jau ve 
açık bir tahlilini 

18.30: Adaımka Grosman kenteti. 17: 
Çoc:alrlara. 17,15: Pi:rano (Beetboven). 17, 
45: Şarkdu. 11:. Konferam. 11,15: Pllk. 
18,50: Sözler. 19: ~obert Smnanm tarkı
:çt'6l -uwpaaq •awpaas =ot'ıı -..P1IUWI 
P11k • Sösler. 21: Pram Lebarm eaerl• 
rinden "Praspitta ve Oaiclitta,, adlı iki 

yapacap 

lemektedir. 
.. =-=-==-=-==-=----=ıp::ı:::a::==-============== operetler birletdrilmit popari. 21,45: Sösler. 22: Radyo ti:ratrom. 22,SS: Leh pr-

Y enilmit sorluk 
lann, bapnlmq e· 
ıerlerin incelenme
li ilerili için ümit 
verici, tqvik edici • Sevyetlerle Andlqmamız 

Türk - Sovyet Dostluğu Arttk 
Tarihi~ir Mahiyet Almıştır 

Türk - Sovyet Andlaeması 

Onuncu Yıldönümündedir 

kılan 23: Kuartet komeri. 23,30: Hafif 
musiki ve daııalaı. 

LA YPztG bir kuvvet ve hare. 

18: Opera ve operetlerden hafif parça
lat. it: Sondan. bunclaL 20: Aktam misi
iL 20,25: Tarlam. 20,5~: Aktüalite, ba'ber· 
ler. 21,15: "EIJl Erde fllr den Hof., acllı 
nd)"O piyesi. 22: Berliaden nakil (Bar· 
nabu von Geczy orkeatruı). 23: Haber
lw, ıpor. 23.20: Pri8ca ftartetl. 24: Ber
lillden nakil (Gece lllQsiii.) 

BUDAPEŞTB 

ket kaynaiı olur. 
Evvelemirde ıu· 

rall!ll belirtmek is
terim ki : 

Tilrkiye henils la 
tihaal düzenlerini 
tam1mJ•nıam11tır. 
iç puarlarmm mtl 
batfele ve i8tihlak 

nane mütalealar malaitte bir pana"k 
ha•aaa vücude setinnifti. 

Ecer yukarda arzettiğim piıikolo
jik &milin ehemmiyetini k:avrayar~k 
bu panik cereyanını önliyecek tedbır
ler alınmamıt olsaydık, bu büyük 1-
ı:üm rekoltesi, baıka bir ifade ile bu 
büyük "milli istihsal emeti .. yok ba
hasma elden çıkıp gidecekti, fmdık 
için de vaziyet aynıdır, panik hal!n
de tatlanlık içindeki utıılar artık ik
tiaadi hayatımuda tarihe kantmalıd.:r • 
Bu mevzuda yukarda aöylediiim gibi 

\ muhtelif &miller vardır : 
-Psikolojik lmU en mühimdir. 

- Sağlam ve doğru iıtibbarat 
- Satıt aahaımda tqkilitlanma 
--Krediorganba.yonu 
- Müstahsilin.. borçlaruım baftfletD-

meli. 
-- Zirai satıt prtlannm endüstri ve 

itbalit ticareti fiyatlan ile intibak et· 
tirilmesi. 

Kanaatımızca : Ziraat iltihaalinin 
en tabü ve iktisadi bir yoldan korun• 
ması kir payı bırakan aatıtlar yapı• 
labilmesini temin edecek normal prt· 
lan huırlatılmalda mümkündür. 

Çifçi ailesinin, aile topraklan ilse• 
rinde yaşayabilmesi buna bağlıdır. 

Şimdi eaaah mahaullerimiı:in 1935 
yılında -elde ettiği fiatlan l 934 ,.. 
lındald ffıatlarla mukayese ederek bil
direceğim. 

11: K&JI~. 11,SS: IJıt, hatırlata bir kabiliyetini kaqı· 
'Moekova ti A.A. - Sov7et mat. Gaaete, miit11W.- aon oa 'ili L konser (Xllzik akadmi•in4en nakil). 20,10 lamaktan maktır. 

'"-tı. Türk. Sow7et ...O.tm•unm ~ Tiil'ki ecle .-.ı.ulaa deli- Konfenaa. 20,40: Gitar •• tarla. 21,45: Ekonomik inlripf Uziim rekoltesi ıeçen .eneye naza-

Uzüm 
... ~lmhl -~~· -:Lı!Lı • 'bilL- ·11· enc1::..a..: Haberler. 2l,45: Haberler. 22,10: Koro ve ;-•r &a.1i-d do ran yüzde altmıı fulaaiyle 80 bin to-llDCG ,_ - .,..._ıyw: P,;-aaaen ve _ ... mı ı • ~-- kouerL (Haba:rm .aıa.tn&ı 50 inci, yıl - a-.ı ,, -
ı...1t1hl .,. ..... ~ .. mi am ~ a~Dmd.a elde lldilen bu.. ~timil milauebetile) ZS.05: Çiqene mü- tayıliyle dıprdan na yaklaımııtır. Fiatlar geçen eme 

... • &1- -:&: LA-AL L:... ,. ... _ ilws imla ettildı.a IOlll9 zılL 24: Salon mtlzill •e cu. ıeniı mikyaıta te• aeviyeainde tutulabilmiıtir. 
• .. ue ...,. ...... -..q- _. ma. c1i7cır ki ViYANA Iİlat ft mal almak Geçen yıl ikincitetrin 10nunda 9 

lsaı..ı. .U,.. ~1 "Türfl: efklmmimnlJeaİ, 'SovyeL vuiyetindedir. B6y numaralı ilzilmün iç piyasa fiatı 12, 
1t7 ............ '9 - W .... ı._ Birli•&:-:- -e il-et L--- u•wa 18,25: Satkıfl "'7aı10 mlbilL 19,05: Qil. le bır" memleLe• 25 - 13 kurut arumda temevvüç et• ,._..._ ._. ....... .. _,., ......., ,,- :0t'61 "1111d ·»~s :oı•eı ·Jsıı•,an pa "' 

-ue •utıhnq olan 17. 12. .. ta. •emm C...ımriyet TMiyeei için Vlpaa ariiaelerindeki ile lloel tabolaana tin ekonomik politikalı ekonomik dil· içinde milaavi ıörUlen lnkitafmdan mekteydi. Bu ıene aynı tarihte fiat-
lflali TM • S..ıet ...... ıat de olan ehemiyetiDi tallclir etmekte. taıvir. ıt,50: Haftum killtilrU. 20: Hab•- tünce ve tedbirledbiç ıUphesia ki e- faydalanmak için, Türkiyemizin is- lar 12, 25-12, 75 kurut araımdadır • 
.. cledilmit olaa anill•P' ra ...,,._ clir. Türk. Sonret doltluhnun tak- lw. 20,10: Mealleketıe olan bitenler. 20,28 konomi Nbauııda apn derecede ci- tihıal kuvvet ve kabiliyetini her sene Bu sene Eğe mmtakaaından satılan 
ai olarak iki ._a.w ........ aki cliftade Türts ........_.,....._ ta- Yier Nachrichter (Plllr ile). 21: Miiaik hu1·-- a.. puarlannm lıtihlll ka -çen yıllara nuaran arttırmak eu- kuru üzüm miktarı 70 bin tonu geç-

dlUulwkH1DI tetkell. 21.25: "Taate An· ... .,_.,, ~ •- • ti Qe 1 i tarihte ... ....,...._. ifia ..,.._ Wr ..... ya. mamile i,tirak elmit elan Sov)ret el. na. adlı ten pi"'- 23: Haberler. 2u 5: paeitesini IOft hadlerine "kadar kullan· .tını, en iyiyi, en ucusa mal etmek mıt r. çen Jt se aynı -· ••tbt ld, WiW Wr • l "ıet .ı. ldınumımü7.U-.-, iki doet .._ vı,.. halk mtbiil (lraartet). 24: Tulh6. mq ileri endUatri memleketlerinin e· prensibi ile tamamlamalıyız. tq mikt,arı 30 bin ton idi. Bu mevsim 
llll!t .._ TM. ScwJet .. ,...,. ı. Wr.et miina .... abnda 1i7ual aaa ,,.._ ı. 34,45: Dlae alaiji.. konomi politlllllarmm. ekonomik dil· Bizim için en büyük kıymet ileri- batlangıcındanberi dıt piyasalara ~ 
~ ... ,....... P*ifaf ..... - ••-. .-.aca 'lllcYalmliat....ms. M08XOVA tuace Wf ~Jıednin aynı olamu. yi hazırhyan devamlı, emniyetli tica- prlan ihracat da 80 bin tonu ~it-
~ ..l.iıiıl. le ~ ~ ret miinnebetJeridir. tir. Geçen yılda ayni tarilıte ihracat 

.,... wv.. ii·iiii~iiii.-Miiiiiijl~-Mfiiliil•;ill~~-=·~~'P.IMTliırİ .• kPtEİİİk~o~n'o~m-i;sii,;Di··~nMa~-.. ~ı~=~=~~==-==~:1• 1se .• an· ,.ak 
28 

b: .. tondan ı"barettı·. 

(Bq tarafı 1 incide] 

tiz& Bir Mezbaha Meydana 
Çıbnlclı 

... llllide Sltahp cadclelinde oturan 
~ evinde arama yapıbmf, 105 
~-~ eti, dert sılır ayalı, bir 11-

~· lfç mtır deriel, lld aaah dana 
"'8ıerek ml•dere edilmittir. Sudi. 

ı:- tg!;>mk _ .. -Yerilecektir. 
7 

YENi NE$RIYA 

en es 
Cumhur Reisi 

(Bq tarafı l incide 1 
340 reyini kuammttır. 76 rey pus!•1t 
bot çılaftıttır. Nemec, Z4 rey .almı1t:ıt. 

l'n•, 18. A.Jtı.. - a-..'ia c-ar 
R.Uliiiae ıeçimi, ıelare U1slm olan 
$atom enelee Jola .. :ra krallıan
... tat SİP'• ...... 1m1a1a ,...,.ı. 
makta olclui• VIWialav aaloauacla ,..,.1 .. ,br. 
~. Muaryk'ia ......... aicl 

..... ı teltli;i olııumuttu'• M•mail~ı., 
M1d Cam• R.Ulaia m..ı1et1--.. 
w..ı.--.lt ve .. lıılaacla telrrimatta ... . 
ı-.. tar. Baa•• laeria• hltla, .. . 
............. •:rafa lıallamtlanhr. 
8-. temel ,......_ ,._.. ebnlt 

.. ..._ Mr •--im WlllibG teftit 

........................ 9'Ülar 

... ,. ..... ablaa zı ..... top ,. Çe-

~ c-- BaıU.- ...-
- eılborda. 

A D L iY E 

Seraeri köpehler 
_,ı_. " uhiptls klp(klerln ~ 

~ın1-11 faaliyeti. te~ bi~lr 

1 •....:.. 't aleri temtlerhade arttınlmııtıt. 8cıti ill . 1"11..,.- H ıtın içinde Bebek •e Arnawtldt)' 
•'ftUpada in almq en caah bir ~ :teıDtlerlnde 40 tan futa k&pek tot»

amaJUm Remsi ve Dr. Nillat eıı.. ~. Temlslik uneleli, dUn •• 
tadık terclmaidir. Bam1ncılarf. llahı.ı!.S:: bu aemtte 10 kadar k~pelr 

!llllııdlaırı. hNrl 'eri uacSuı llsilW· 'iop tarcbr. Buntıdn biri. lrudtıs 
..... hayad bablaleri lncelemeJD. oldup cörillerek derhal eldilriilmDt

ttlr. 

atihsal faaliyetlerimizin müatah- .. w• 

lncir 
BERLIN Ttlrk ekonomili dlumik bir eiono- ticelenmeıi illzımdır: Bu yılki incir rekoltemiz geçen te· 

18: Könipberıden: Raclyo orkeatran midir. Her uhaamda: yapıcı, yaptın· İstihsalin mal olduğu fiatla satı1 neye nisbeten yüzde 15 fazlaıiyle 3Z 
(Sopnn. Bariton ittira1dle prkdar). 19.SO cı, bir milit uim ve iradenin maddi te. fiatı arasındaki fark sayesindedir ki bin tonu bulmuştur. Fiatlar ise seçen 
Mi.11rofonda ıpor. lt,40: Report&j. 20: Ki- zahilrleri ıöriilür. Hareket, tcıebbüs, ç a J 1 1 an mil s ta h si 1 yığınlan, yıldaki fiatlara nazaran daha yübek 
=~:. ~~: ~f!de20.:= ~!d· l:~ milba41ele cibi eaaılar ekonomi prog· - Zatt ihtiyaçlannı tedarik edebi- tir. 
ıezintide poliı, ççekçi bdm. toför ve lrtl- ramımıza hlkimdir. lecekler, En futa muamele c6ren elleme in-
çiik bir tehirlile brıdatl70ru.) 23: Ha- Türk milli bayatı: çalıpn, yapan ve -Soıyal vecibelerini yerine geti- cirler bu sene 11,S - 13,5 kurut ara-
berler. 23,30: Balalayka orkeatraaile ıece imli · la d · · rebilccekler, ıında satılmıttır Geçen sene ise 10 -
mllziii. yaptıran az ınaan rm me enıyeti· - Ve taaarruf debileceklerdir. · i 

dir. Eluen batka türlü ne lrilltilr ve M tahsil. L d • 11 kuruş arasında temevvüç etmift r. 
KISA DALGALAR ne de IOyaal seviyemizi yWmeltebili· üı ın satın almak &U reti, İncir rekoltemizin hemen hemen 

ris •• ne de Ttlrldyembi 0 zamanda görülüyor ki ancak dünün, bugünün hepsi utılmııtır. MU1tıhıil ve ttic
BERLIN ileri bir memleket haline ıetirebiliris. ve yannm kir payı bırakan aatıfları car elinde 90 ton kadar bir mal var-

ç lümils, ·1m1 Jrn"k ile vucut bulabilir. dır. 
ÇalJllDll uaderh Saat 10.45 - 14.20 : alıpna uıu 1 ve te 1 Fakat aevıili yurttaıtanm: milstah Mevsim iptidumdan beri bu aene-

l,., 74 m. ve S1, 45 m. Saat ıs.oo - ıus: etaı~ mhbet denelere • ~yanır. liller, ıurumı iyi 'kavramalıdırlar ki: ki dıt piyasalara ibracatnms 28 bin 
sı.sı m. Saat 19 - 23.SS : 25, 41 m. " Tatbikat •hımndalıd fMliy. etmm. de .... _ b-L.-.n Nh•,, d-'- mu .. 'ııL- b im r-- ibra t 
49 ,s ilmi knik de, - u-- . ., .. ~-. ua- tonu u uıtur ....... ,,en tene, ca 

' -. LONDRA bu "te çerçeve ıçın pra- yübek sa'1f fiyatı demek delildir. IY'U taıjhte 18 bin ton leli. 

ÇaJapna .. tlerl: 11 - 12.30 t u.ss m. 
ve s1, 55 m. Saat ıs - ıs.45 : ıa, u m. 
.. it, a m. Saat 11 - ıı : CHeterilea 
PG9taiardaa ikisi: 11.U m. 25, 2t llL ve 
Sl, 55 DL 

.. t 11.15 - 23.SO: Ga.tern. 2 •e:ra 
flç po•ta: 11, H m. 25, SS m., Si, 55 •e 41, 
10 na. 

tik'" realist anta111tan ilhun aımu, t tih..ı· 1" et ----ft-- . di Fındık -tadır ı ın ma ıy ~aannı ın 

E~ bllyilk Jruyyetimlz: Yurt ekono rt'rek, istihsal. hacmmı artırarak ~em Fındık istihsalitımıı:m bu seneki 
mimin, ufak btıyGir her tUrlil tea- kir payı t~ ol~ur, ~~m. de fıyat durumu ~n yıllara nuaran çok üı 
hürlerini. aksiyon ve reabiyonlarmı ucuı:latılabilır. İtte ıatediğımu: de bu· tündür. Bu seneki kabuklu fındık re
ı•Yet yalmıdan takip etmekliibniz· dur. koltemls 76 bin tondur. Bu ise geçen 
di Bugün, ıerek memJeketimlsde ve seneye nazaran yüzde elli bir fazlalık 

r. . ıerck dünyada ekonomik bir seyyali- ·· • B"da b" • t b"l f" 
. Dünya vui.yetine .umumi bır bakıt yet, bir liquidite vardır. Arsıuluaal ve gosterır. ı yette ır pyn a ı ı-

PAatl b ı 6tte lı:i at diltüklüğil olmuı ise de vaktinde a 
ız ere 1 nyor • uluaal marıeleri felce uğratan büyük tınan tedbirlerle önlenmi•tir. lç pi-

Çalıtaıa IQderi: But 11 - 12 : 25, n Her millet kendi bünyealne uygun stoklar erimit bulunmaktadır. .. 
m. Saat ıs,50 - 11 : ıı, il m. Sut ıs.ıs- uıullerle, muhtelif pyeler • uğrun~ Zira! mahıullerimiı:in aatıılannda yaaadaki fiatlar ıeçen Uç seneye na
l : 25, 23 na. çalıııyor. Ve huıuıl vasiyetine, tıkiJ> k d" . . b" h . . ı:aran çok yükaelmittir. Son haftalar-

Sinem11ar • Tiyatrolar ettili uıullerln mahiyetine ıare de en ını g61teren ır uıuııyet, bır haı da: iç fındık kil09u 50 - 55 kurut .. 
lelifik neticeler elde ediyor. Ekono- talık vardır. Bundan bahsetmeden ıeç ra11nda satılmaktadır. Geçm yıl ille 

• SEHİR TiYATROSU : Sut 20 de mik "indicea,, Jer dünya ekonomisin- mek iıtemiyorum: aynı tarihteki fiatlar 42 - 45 kurut 
(Su. Cu). d~ bir kallmm?..t. bir canlanma tema- Mesele p1ikolojiktir. Mallanmız için araunda idi. 

• HALK OPJUUn1 • saat zo.so da yOJU atSeterlJOI'· Bllhaua iptldat mad anıuluaal ve uluaal vaziyete ıöre ıtıril Tütün 
(Telli Taraa). • deler ile madenlerin fiatlarmda ıöse leme%, ablorbe edileme~ bir "fulahk.. Bu aneld tiltiln mahıultl 31 mil· 

• NASIT • BRTJ1G1tUL IADI • HA- çarpan bir Jlbellt ve talep kaydolu· olmadı • halde: ıunı bır heyecan vil- yon ldlo tahmin edilmektedir. Geçe• 
LIDB~ Saat~ (Hmı.ct). nuJor: cude ıetireru panik havam içinde, mil seneye nazaran biltiln memleket iti-

~ \tl:.a :: ( <Atk -::;): 'm) ~ıa..ı mllbadelecle beliren bu hiın fiyat d~Wdilklerine meydan ver bariyle yüzde yedi llilbetinde yflbel 
•YILDI% t <Daateam cllrniıutm1. canJıldrtm muhakkak kencHmlq men mek, ticareti orpnize olma~ ~ mittir. * iP~ <-...U pese) fut payı aJUID&hyu. Bunun için de l~ketlerde, sık sık tcsadtlf edilen hl • Umumi olarak diyebllirim ki: Ba 
• ALLUAR: (Konma m) i9t1h1al '" •tıt uhalannda huırhk diselerdendir. aeaeki ttitiln mahaullerimis fiat ve ka 
• TORIC: <s.n 711cı> lı obNmıs lbımdll'. llmctiye kadar MUatabail tayünde umumiyetle pi • lite bakımından seçen rıta na.una 
•~;~)(Kedi ve Kma)" (Ada- faal bir ticaret politikuı ile mahreç- yua1ar hakkında esaalı ıaa!Omata sa· daha Uıtündilr. Pamuk. yün, tiftik ııi 

• ~LBJC • • (C llll'f ) leri muhafazaya, kaybedileıilerin yeri- hip deltldir. Şehirden, lmaabadan u • bi iptidai maddelerimizin fiatları da 
• SIK: Vl~ ::J:.l 11 ne yenilerinin bulunmauna çalıttık.An laıtınlaıl bir fiyat diltcıklfil& haberi, geçen yıllara nazaran daha milsai+tir. 
• MtLLt : <Parla euan) .. (Konan uk, bu kifi değildir. lrOlllf1llnA tellth bir-...tıi: derhal Dış Ticaret Politikamız 

Km). OY SUR Çiftçimlı de iltibaa1 metaillnl, bu mUltaheil ti.erinde ınaMllltntln elin - Sevgili yurtdaflarım, uluaal ekon\> 
• ~~D! CAtk Ka::fu';~t (Mete Jtrt.. yeni cereyanlara, yeni taleplere uy· de Iı:alacalı korku.unu verir ve .. panik minin kurulmalı, milli hayatta kök!et 
• KADIKÖY HALE : (Roberta) 4ıarmü mecburiyetindedir. lltihaııli- D)'Uldmr." meal için çalııırkeu: 
• USX'ODAR HALK : (....-). mbln nevileri: yukarda slyledilim Halnaldı Panik halimle ..ı sa. "Dq ticaret politiJrumm" 6nemli 

Nöbetçı• eczaneler anıuluaal marıelerin armlarma gCSre tdmaw, ..._. a)"llldanna bpe•n, rolil c6rimtiı:t1n önUndedir. Bir uraf 

BahcebPıda Kellaaed Ka.- - 8ehr• 
....... Jtı.. ...... - S-.l7Ma Erofi
loa - AkaaraJda Bma P...- _. Fmerde 
Vltall - Karqlmrilkte 8aa4 - Bi71k
adada Mehmet - Hen.ilde Tuq - B
yiipte Bllmıet ecun.ı..t. , 

Liman hareketleri 

intihap olunmalıdır. ..... •lr ...,,.a7et İçİIMlıli ..ım. tan: 
1936 menimlnin bucilnldl tartlar ..._ iPa miftm1e plw bir Ttırldy' nüfusunun mfihiın 1aumm 

Ular tsmlttm 
Tan Karac1eaisclla 
Kocaell Maclan:radaa 

Davetler, toplantılar 

al• • Uli kadar feci bir •••za. tqkil eden ve ıeçlmini ziraat itlerin
,. taaanar ohamnaz. den bekliyen miiatahsillerimiı:in bUtiln 

a. nlai w --S ..ı.tte, .... bir yıl silren emeklerini değerlendir • 
sideki ktb ....ıeriıaia tethif edici mek ve dq piyasalarda faal bir ticaret 
ubralanma rolfl nrclır, kncli dar. politika• ile himaye etmek, 
lılm rolfl ........... Diler taraftan, Türk medeni bayati 

KADIXOY HALKBVINDBR : Ba ibı..rla mrai macldelerimisİll nm bir zarureti olarak tam*pnu bil 
...... Um•.-ndae lidec* ~· 0..tblllladeld 20 mı Yaaa tarildad• l~ ..,._._. teclrioen -1 bir ... yOk bir endüstri pregrammm dofur· 

lut im• 1- c.- dal mt 21 ele Kadıköy ldMe ......,.., -.in ..... ,.tı.. dutu yeni ve mühim fabrikaların ma ;;=- Alma Karaclenise ::=..;..~ wbeat koaferaaalara n ,_... , .. ın ilk içia ~tlaa.. ınullerini haricin yıkıcı rekabetinden 
,_ Kocaeli lladaıa:ra:ra BlıltNONU HALKBVINDBN • map ilati~ ..,.... 81J ..,.. lsair. yine faal bir ticaret polltıbaı De kona 

16- Tanar lmroza ETimls latl* wi konfenmla;... bat- •e ppbfma IGll ..,..Jaaltıl, 1-1 aü.. mak, 
ıı- ADafaıta lmrosa Jaauttar. b kolaralr J0-12-ts6 cama liDti ..m- •ltalealar ......_.. bltün Bu iki hedefi telif ederek mDll yük 

...... ...._ 11 p1ece1ı ...._. mt 17.SO da Cataoila Merka aalona- tueliiiDi ...ufua .._kteclir. O. aek menfaatlan liyanet etmel mecba 
lut muda Dr. Bay itham tamail tarafmdaa .a. nkoltelİnİll ~ .,..... Si 000 riyeti Irarp1111da bulunuyonu. 

~~) ::;..: ı;ıd."ı tonuna mukalııil lııu .... 80 bin' ton [C_,., a.,._ _,._ HIM• 
1llftllllara ac*t#. aawm ••lilmeünden dolan beclbi.. ,,...... ...,...,eoefia-1 -
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ı..:>TANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

StrJmak üzere mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine Nureddin 
ta.-afmdan getirilip 4193 sayıya kaydttirilen saat açık arttırma
da satılmamıştıl'. İlan tarihinden başlryarak on beş gün içinde 
sahibi gelip saatini kaldırmadığı takdirde satılacaktır. (B.) 

(7956) 

1 lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 1 

Gülhane Hastahanesi la
boratuvarları için alınacak 
olan alata verilen fiat ko
misyonca çok görüldüğün
den 20-1-936 pazartesi gü
nü saat 15,30 dadır. Kapalı 
zarf usulile alınacaktır. Mu
hammen tutan 11955 lira
dır. İlk teminatı 897 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat makbu 
zu veya mektubile 2490 No. 
lr kanunun 2 - 3 üncü mad
delerindeki vesaikle birlikte 

ki birlikleri için 3 kalem kış 
lık sebze açık eksiltme ile a
lınacaktır. Muhammen tuta
rı 1631 lira 2 2 kuruştur. İlk 
teminatı 123 liradır. 

Eksiltmesi 3-1-936 cu
ma günü saat 16 dadır. 

Şartnamesi Komisyonu
muzda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
natlarile birlikte ihale gü
nü vakti muayyende Fındık 
lıda satınalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 7 8 5 4) 

10343 

ihale günü vakti muayyen- • • • 
den en az bir saat evveline Gümüşsuyu Hastanesi 
kadar Fındıklıda Satınalma Yoğurt müteahhidi şartna-
Komisyonuna vermeleri. mesi ahkamına riayet ede-

.<~6!8) ıoooı mediğinden mukavele fes-

Çatalca kıtaatı ihtiyacı i- hedilerek nam ve hesabına 
çin eksiltme ile 4000 kilo alınacak olan 16,000 kilo yo 
Gaz yağı 20 Birincikanun ğurtun mukavelesi yapılır-
935 Cuma günü saat 15,30 ken tenzil edilmek uzere 
dadır. Muhamen tutarı hastanenin ihtiyacına bi
l 080 liradır. İlk teminatı 81 naen şimdilik yevmi azami 
liradır. Şartnaesi öğleden 70 kilo olmak üzere 1500 
evvel komisyonumuzda gö- kilo Yoğurt pazarlıkla ah
rülebilir. Eksiltmeye gire- nacaktır. Eksiltmesi 20 Bi
.:eklerin ilk teminat mak- rincikanun 935 cuma günü 
buzlarile ihale günü vakti saat 11 ·dedir. Eksiltmeye 
muayyeninde Fındıklıda Sa gireceklerin 68 liralık temi 
tınalma komisyonuna gel- nat makbuzu veya mektu
meleri. ( 7 6 5 3) biyle ihale günü vakti muay 

10040 yende Fındıklıdaki Satına!-
• • • ma Komisyonuna gelmeleri. 

Çatalca Müstahkem Mev- (7922) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
~~·efr:'~nilik---~ 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maJUliytin 
acılarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de temin eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde ye·gane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığr bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkrlap yapmrştır. 
Çünkü bu sigorta ile: 

Ölüm ve malUliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
•efat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita. 
mrnda sigortalı hayatta bulunursa ve malfüiyete uğramamış ise müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimt maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimt maluliyet halinde müemmen mebla
ğın % 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin 
bittamrnda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi: İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef: 20531 
Umumi acentahğı: Galata, Unyon han. Telefon: 44888 

9813 

1~1"·vlil'Jat Cadde.ti \o~ 
" 

Tel: 40450 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda yazılı sekiz kalem erzaka talip çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Şartnameleri her gün Tekirdağında Satınalma Komis
yonunda görülebilir. Eksiltmesi Tekirdağında Tümen 
b i nasında Askeri Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler Tecim 
Odasında kayıtli olduklarını ve ehliyeti ticariyelerini 
görterir 935 senesinde Tecim Odasından aldıkları vesi
kayı ve vekil gönderenler bunlarla beraber vekaletna
melerini Komisyona göstermeye mecburdurlar. Kapalı 
zarflar ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Baş
kanlığına verilecektir. Şartnamesi redde mukabil ikind 
defa mal getirmeye müsaittir. ( 516) ( 7962) 
Cinsi Mikdarı Teslim Muhammen Muvakkat İhale tarih ıriin au+; 

yeri bedeli teminatı 

Kilo Kr. Sa. L. K. 
Yulaf 96000 Malkara 6 25 450 00 4-1 ·936 Cumartesi 11 
Sade Yağ 12300 Tekrdağ 100 00 922 50 6-1-936 Pazartesi 15 
Sade Yağ 7300 Malkara 102 00 558 45 .. " .. 16,30 
K.Fasulye 50248 Tekirdağ 13 50 508 78 8-1-936 Çar§B.mba 15 
K.Fasulye 30400 Malkara 14 25 324 90 

" " " 
16,30 

Bulgur 71800 Tekirdağ 14 00 754 00 9-1-936 Per§embe 15 
Bulgur 43500 Malkara 15 00 489 37 ,, .. .. 16.30 
Yulaf 240000 Tekirdağ 5 50 990 00 4-1-936 Cumartesi 10 

••• 
Kırkağaçtaki kıt'atı as- İstanbul'da Tophanede 

keriyenin ihtiyacı olan Ordu Dikimevi için bir us
( 108.000) kilo Un ihtiyacı tabaşı aranıyor. Taliplerin 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sam 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu· 
•ulmamak için ağızdan alman tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 

10021 

Dikkat ediniz 1 
Erkek ve kadın !arkı olmıyarak 

Ademi iktidar, dermansızlık 

ve belgevşekliğinizi · tedavi et 

mekte ümidiniz keıildise. yı 

GLANDOKRATiN 
kullanınız yahud ilaç kullanma1' 
tan vazgeçiniz. 

Türkiye acentaır : ZAMAN 
Ecza deposu, İstanbul. Her e.
zanede 200 kuruşa satılır. fk; 
tertibi matlub neticeyi verir. 

Ste HORMONA A. G. 

Berfin - Allemagne 

Doktorlara : Hastaları üzerind,. 

tesirini tecrübe için nümunelilr 
taltb üzerine meccanen gönderi 
lir. 

10071 
kapalı zarf usulile münaka- hazır elbise imal eden bir -----------
saya konmuştur. İhalesi 26 fabrikada ustabaşı olarak ça 
Birincikanun 935 Perşembe lışmak iktidarını haiz tahsil 
günü saat 16 da Kırkağaç- ve talim görmüş olması la
ta Askeri Satınalma Komis- zımdır. Taliplerin tahsil de-

lstanbul Levazım Amirliğı 
Satmalma 

Komisyonu ilAnları 

yon binasında yapılacaktır. recesini ve kabiliyetlerini Hastaneler ihtiyacı için 
Unun tahmin edilen mec- gösterir vesikalarını hami- 4000 adet yün fanila 

mu tutarı ( 16,200) liradır. le ... 'Jirincikanun 935 niha- 24-12-935 salı günü saat 15 
Beher kilo için ( 15) ku- yetine kadar İstanbulda te Tophanede Satmalma 

Bu her yerde 
şöhret bulması· 

nı ve her kes 

tarafmdım sair 

kalemlere terci 
hen kullanılma 

sına sebep teş· 

kil etme!ktedir. 

Her kalem için 
aynı şekilde bir 
k urşnn kalem 
vardır. 

makul 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
• İstanbul Acentalığı 
Liman Han. Telefon: 22925. 

Galata şubesi Tel: 43663 

Trab~on yolu 
AK~U vapuru 19 Bırincikinun 

PE RŞErı BE g•inü ıaat 20 de 
HOPA YA kadar 

ruş fiat tahmin edilmiŞtir. Tophanede iki numaralı Le- Komisyonunda kapalı zarf
Teminatı muvakkate ak- vazım Dikimevi Müdürlü- la eksiltmeye konulmuştur. 

çesi ( 1215) liradır. ğüne müracaat etmeleri ve Tahmin bedeli 9000 liradır. 1-
Şartnamesi her gün ko- mezkur vesikaların birer su- İlk teminatı 675 liradır. = 

misyonda görülebilir. retlerini istidalarına rapten Şartname ve nümunesi Ko- ı: 
İstekliler Ticaret Oda- oraya bırakmaları. (508) misyonda görülebilir. İstek -
d k tl ld kı (7786) 10213 a 

sın a ayı ı o u arına • • • !ilerin kanuni vesikalarile 
dair vesika göstermek mec- Tefenni Garnizonundaki beraber ihale saatinden bir « 
buriyetindedirler. k .h . 1 315000 saat evvel tetkliflerini Ko- z: . . . ,.. ıtaatın 1 tıyacı o an 

Eksıltmeye 1ştırak ede- kilo arpa kapalı zarfla eksilt misyona vermeleri. ( 31 7) c;; 
cekler (2490) numaralı art- meye konuldu. İhalesi (7727) • • • 10162 cı 
tırma, eksiltme kanununun 5-1-936 cumartesi gunu İstanbul Levazım Amir- : 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve saat iO çla İspşrtada Tüm liğine bağlı kıt'at için 35 ton cı 
şartnamesinde yazılı vesika- Satınalnıa KoınitSyonunda zeytin <Tanesine 'istekli çik- z; 
1ari1e teminatı muvalfX~t yapılacaktır. Muvakkat te- madığmdan pazarlığı 

MUTerrın 

Midevi 
Barsaklar1 
Temizler 

makbuzlarını ve mühürlü minatı 1595 liradır. Temi- 20-12-935 sah günü saat Z: 
teklif mektublannı ihale saa natın ihaleden iki saat önce 14,30 da yapılacaktır. Talı- ~ 
tinden en az bir saat evvel muhasebecilik veznesine ya- min bedeli 7700 liradır. Son cı 
Komisyona vermiş bul\ına- tırılmış olması ve teklif teminatı 115 5 liradır. Şart- E 
caktır. ( 489) ( 7 584) mektuplarının kanunda ya- namesi komisyonda görüle-

:ı • o o. 
"' 

10000 zıh Formüle uygun bulun- bilir. İsteklilerin belli saat-
• • • ması zaruridir. Şartnamesi te Komisyona gelmeleri. 

Bir kilosuna biçilen eder her gün Komisyonda görüle- (336) (7941) 10464 
200 kuruş olan 11000 kilo bilir. Tahmin bedeli 21263 İstanbul •L:v:zım Amir-
kalın ve 11000 kilo ince ki liradır. ( 518) ( 7964) 
cem'an 22000 kilo san sa- • • • liğine bağlı kıtaat ve mües-

. sesat için 42 ton bulgur 

Q 

Aç kamın• bir kahve kat11" 
alındıkta kabıdıtı defeder Yemek• 
terden bırer ıaat ıonra alınır .. 

Hazımaızh§ı, mide ektlllll 
ye yanmalarını (iderir Ajudaki 
tat:aıdıtı ye kokuyu inle eder. 

998~ bunlu kösele kapalı zarfla Konyadak1 kurumların 8_1_936 çarşamba günü saat 
eksiltmeye konulmuştur. İ- iht~yacı için 26600 kilo Sade 15 te Topanede Satınalma -----------
halesi 20 Birinci Kanun 935 yagı pazarlıkl:=t ~atın alma- Komisyonunda kapalı zarfla Dördüncü icra memurluğundan: 
cuma günü saat 15 de M. M. caktır. İsteklı~erın ... ~1-12- eksiltmeye konulmuştur. Evvelce Şiılide Bulgar çarıısmd• 
V. Satınalma Komisyonun- 935 cumarte~ı gunu ~aat Tahmin bedeli 5880 liradır. Abidei Hürriyet caddesi Papazy•ıı 
da yapılacaktır. Şartname 11 de 176 lıralık temı.nat İlk teminatı 441 liradır. apartmanı 5 No. da mukime iken~ 
240 kuruşa M. M. V. Satın- mektup veya makbuzlanyle Şartname ve nümunesi Ko
alma komisyonundan alı- Komisyona gelmeleri. misyonda görülebilir. İs-
nır. İlk inanç parası 3 5 2 O li- ( 519 ) ( 7 9 6 5) teklilerin ihale saatından 

••• radır. Eksiltmeye girecek- bir saat evveline kadar ka-
ler İlk inanç parası mektup Manisada bulunan kıtaat nuni vesikalarile beraber 
veya makbuzlarile kanunun için 10550 kilo sade yağının tekliflerini Komisyona ver-
2 ve 3 üncü maddelerinde kapalı zarfına istekli çıkma- meleri. (345) (7966) 
yazılı belgelerle birlikte tek <lığından pazarlığı 6-1-936 
lif mektuplarını ihale saa- pazartesi günü saat 14 te Devredilecek ihtira Beratı 
tinden bir saat evvel Anka- Manisada yapılacaktır. Talı- ''Maden filizlerinin icraına mah_ 

· f' t 713 l" d Ş t sus usul,. bakkmdaki 21 ilkkinun 
rada M. M. v. Satınalma mın ıa ı ıra ır. ar -

K · d 1 l 993 tarih 'Ye 1754 numara ve "Az 
Komı.syonuna vermelen·. namesi omısyon an a ınır. karbonlu maddeler ve balitalar is. 

(500) (7681) 10041 (5l7) (7963) tihılllinemahsusuıul,, hakkındaki 

Emniyet işleri Genel 
Direktörlüğünden: 

21 ilkkanun 1933 tarih ve 1755 nu. 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere baıkasına devir ve 
yahut icara verileceği teklif edil. 
mekte olmakla bu huıusta fazla ma. 
lumat edinmek iıtiyenlerin Galata. 
da Aslan han 5 nci kat 1-4 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan olu. 
nur. 

len ikametgahı bilinmiyen iffete: 

Olü Şükrü Pap. veresesinden oL 
manız dolaıyııile Edvart BabyanA 

dairemizden verilmit 17. 6. 935 ta. 

rih ve 934 - 4036 No. lu bir kıt'• 
rehnin yetmemesi veıikaıma binaeO 

borcunuz olan 2745 iki bin yedi ~ 
kırk bet liranın faiz, icra maaarifi 
ve avukatlrk ücretile birlikte tedi:r• 

etmeniz için ıize gönderilen 935 -

1924 No. lu ödeme emri ikametıibl.. 
b 'Ji nızın meçhul olması dolayısile 1 

teblii iade olunduiundan 20 ıüıı i.. 
çinde iıbu meblağı vermeniz ve bit 
· · b'ld' · e yine ıtarazınız varsa ı ırmenız v 
bu müddet içinde mal beyaıund• 
bulunmanız ve mal beyanında b .... 

lunmadrğrnız ve yahut hakikate 111 .... 

halif beyanatta bulunduğunuz tak-
ı c;ın•• dirde hapiıle cezalandrrı ac•. 1 - Zabita memurlarının 935 senesine aid fotinleri 

20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Bir çiftine biçilen eder ( 500) kuruş olup mik
darı 3639 ila ( 4000) dir. 

malumunuz olmak üzere öde111e e~ 
ZAYi .. °"34 . A 1 M · · k .. ..- il.., - .> senesı nta ya eşru. rı makamına kaım olma uz .. • -

2 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek isteyen
ler her gün Umum Müdürlükteki müteşekkil Komisyo
na gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler ( 1500) liralık ilk temi
nat parası mektub veya makbuzlarile kanunun ikinci ve 
üçündi maddelerindeki belgelerle birlikde teklif mek
tuplarının ihale günü olan 10-1-936 salı günü tam saat 
on beşden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (3678) 

(7927) 

ti yet mektebinden aldığon tasdik- nen tebliğ olunur. (178 t 9) 
namemi yitirdim. Yenisini alacaiım. -----------:: 

dan eskisinin hükmü yoktur. ·-----------, Ahmet oğlu lımail Hakkı 

G6z Doktoru 
ŞUKRU ERTAtt 
Bmncı Sınıf Mütehassıff 

•Babıali) Ankara caddesı No 60 
Tel•fon : 22566 760f 

11805 

DOKIOR 
RUSÇUKLU 
Hakkı UZEL 

banetı Galataaarayda Kanzull cca• 
ltal'flaında Sahne soutrnda ! ou 

marmb ıpartımand• t nuın•ra 
980 
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~®®@ ·W Dl11ID&~D 
' Hava kurumu büyük piyankosu 

BÜYÜK iKRAMiYESi: 

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

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

adet ( 100, 000) liralık mükafat vardır. 
Keşide: Ytlbaşı gecesi yapllacakt1r ... 

Biletler: ( 2,5 ) , ( 5 ) ve ( 10 ) llradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlnizl ahnız ••• 

lstanbul 4 üncü icra 
Memur-luğundan: 

10340 

., Yarım hissesi Emniyet Sandığına 1 inci derece ipo
tek olup yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 

13850 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Kamerha
tun mahallesinin Çakmak sokağında eski 3 3, 3 5 yeni 31 
No. Ju kagir apartımanın yarım hissesi açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 27-1-936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddet
le temdit edilerek 11-2-936 tarihine müsadif salı gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar keza Dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış 
peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
m!Jli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan ipo
tekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklan:iı ve hususile faiz ve masarife 
qair "elatr'itMilll!'f'm uı müsbitel.ri iie irlilnetilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf ica
resi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malu
mat almak isteyenler 15-1-936 tarihinden itibaren her
kesin görebilmesi için Dairede açık bulundurulacak art
tırma şartnamesile 934-899 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu
nur. (7961) 

Fabrika ve Havuzlar 
Direktörlüğünden: 
936 senesi raspa işleri açık pazarlıkla talibine verile

cektir. Bu işi üzerine almak isteyenlerin ( 200) lira te
minat akçesile beraber bu ayın (23) üncü Pazartesi gü
nü saat ( 11) de Galata' da Azapkapıdaki Direktörlükde 
bulunmaları. ( 7958) 

' 

i~ 
~r· 

OH, GENÇLiK !. .. 
Artık buruşuk ve solmuş yüz k.almadı ! ... 

Hayatın ilkbaharı uzatılmıştır .•• 
Ne büyük saadet 1 Evet. .. Fakat, ya· 
şın yüzünüzde bırakdığı solma ve ih· 
tiyarlama izlerini izaleye çalışmak 

ıanile ... Bunu da GIBBS güzellik 
kremi ve pudrasının muntazamen ia· 
timali ile temin edebilirsiniı. Yüzil· 
nilzQn güzellifini müdafaa ve idame 
edecek yegane müstahzar bunlardır: 

Uzun senelerin tecrübe mahsulü 
olan GIBBS güzellik kremi , cildi 
besler ve canlandırır. GIBBS güzel· 
lik pudrası ise, kuru ve ya~lı cild· 
lerde bile yapışır. Bu pudra sarışın, 
eımer, kumral her tene elverişlidir. 

Yeni, nefis ve tabii parfümlerle 
iatihzar edilen GIBBS krem ve pu., 
drası, yüzünüzde bir sevimi.ilik yara· 
tırlar. Bu güzellik müstahzarları, Pa· 
ris kadınının cazibesini temin etmi~· 
tir. Size de aynı tesiri yapacaktır. · 

K~EM-PUDRA 

Hurma sabunu 24 veya 12 aoet 
lik kutularda satılır. 

ı-ı_,,,,G.J\ ayet MQhf m , 
Hanna R1Mlnunun koku""lüb r 

sabun olmayıp tabii kokulu ve 
emsalsiz cinste herşey için kull? 
nılan bir ev sabunu olduğunu 
bilhassa ev kadınlarının dikkat 
nazarlarına arzederiz. Bir tecrii 
be ıizi iknaa kafidir. Hurma il'! 

bunu TURAN uwnulaf uıdan 
dır. 

Devredilecek ihtira berab 

" Kur9un kalemler., hakkındaki ihti

ra için alınmıı olan 21 Sonklnun 1930 

tarih ve 1003 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kere batkaama 

devir veya icara verileceği teklif edil

mekte olmakla bu hususta fazla mallı· 

mat edinmek istiyenlerin Galatada As. 

lan han 5 nci kat 1-4 :numaralara mü· 

racaat etmeleri ilan olunur. 
19328 

• DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

"Alkol ethilini bili mayi kılma usu
lü., hakkındaki ihtira için ahnmıı olan 
24 ilktetrin 1927 tarih ve 1553 numaralı · 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu ı 
kere baıkasına devir ve yahut icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
huıuıta futa malumat edinmek isti· 
yenlerin Galatada Aslan ban 5 nci kat 
1--4 numaralara müracaat eylemeleri 
illn qlunur. 

10329 

DEVREDiLEN iHTiRA BERATI 
"Koloidler muhtevi maiyatın ber· 

rak bir hale getirilmesi ve hüanü 
mubaf azasına aid usul ve ameliye,, 
hakkındaki ihtira için abnmıt olan 
16 Sonkanun 1934 tarih ve 1823 
numaralı ihtira beratının ihtiva et. 
tiii hukuk bu kere batkaıına de . 

1 
vir ve yahut icara verilmesi teklif 1 

edilmekte olmakla bu hususta faz. 
la maliimat edinmek iıtiyenlerin 
Galatada, Aslan han 1 nci kat 1-4 
numaralara müracaat eylemeleri 
ili.n olunur. 

10327 

•• 

PERLODEnT, Dit macunu ilmin buldu§u en iyi for· 
mUI ile ihzar edllmlftir. A§zın aart 
sıhhat koruma lhtlya~lar1nı temin eder. 

PERLODEnT, Dit macunu a§ızdakl bUtUn mikrop· 
lar1 öldUrUr ve dltlerl ~UrUmekten 
muhafaza eyler. 

PERLODEnT, Dit macunu gUnde iki defa munta~a
men kullanlldı§ı takdirde diflerin •a· 
r1 kirlerini yok eder ve dişlere par· 
lak bir beyazhk verir. 

PERLODEnT, Di' macunu kullanll dı§ı takdirde Pyor· 
rhea nam diş etlerl haatah§ına kartı 
koymak hjin ~ok mUeulr bir vaaıtadır. 

PERLODEnT, oı, macunu nefeal temizler ve a§zı 
aerinletlr. 

~ 

T uRı<iYE YAG VE M~!1UL~T~ 
S4N~Yii LiMiTED ŞıRKETı 

ISTANBU.L - iZMi R 

Oksürenlere: KA 1 RAN HAKKI EKREM 

Saatli Maarif Duvar Takvimleri 
Taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. 

Her ~türlü malumatı. eaatleri, vakitleri, fırhnaları, 
hava deiiıikliklerl.:ıi, Arabi, Rumi ayları, menlmlu, 
tarihi vakalar, darbımeıeller, maniler, littfeler. hlkiyeleri 
havi bu kıymetli Takvimin taklidi ç1km11hr. Aldanmamak için 
Saatli Maarif Takvimi adına ve uat resmine dikkat f'lmelldir. 

Mer;,l·Lı ,\\aaarif K ıtaplıaıwsidir. T uııtıırıcıl;ıra b ;ıyıık ı,\,,,rıtııl.ır ~ apıl : r 

Ademı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekli§ine 

HORMOBiN· 
r.aı11ta noıta kutıo• 

------ 1255 - 9925 

~-------------------~--------------------------------.......,~---------------------------------------------------------------------------

KANZUK 
MEYVA 
TUZU 

1 KUÇUK ILAftLA R, , 

aa::ı~fs~:f/v0ek~:li~~ş~a~~~~ra~~~: Bütün Dünyanın En Hoş Meyva Tuzudur. 
rinci ve baş öğretmeni. - Bostancı, 1 Yurdumuzun nefis )meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. 
Tepe mahalle&i 103 numara. Telefon: 
52-232 ~----------Her eczanede buluraunuz. __________ 

11
, 

1049~ 10257 
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· Yarın Okuyacağınız Havad·isi 

RADYOLARI 
il.E BUGÜN DiNl.iYEBiLiRSiNiZ. 

Yeni salonumuzu ziyaret ediniz: Galata;Voyvoda Cad. 17. Jeneral Han 

[ D i K KAT: P H 1L1 P S ismine.benzer markalardan sakınınız. j 

535 45 
l 6 - 2000 metre 

her dalga • 
16 - 2000 metre 16 - 2000 metre 6 lamba 

her dalga her dalga ~kümülatörlü 

TURK PHiLiPS LiMiTED ŞiRKETi • istanbul, Cialata • Frenkyan Han. Telgraf : PHiLiPS, iSTArtBUL _. 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SUREKLi YANAN 
KÖMÜR TURK ANTRASıTiDiR 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun 

EN ÇOK ISIT AN, KOKU, DUMAN YAPMADAN 
VANAN ve YANARKEN F?ARÇALANMIY AN KÖMÜR 

Reklama inanmayın ...... 
Alanlara Sorun 

L F 

Bütün Türkiyenin se• 

ve seve okuduğu si- Yalnız bir tüb kullandık-
yasal halk gazetesi 

j tan sonra aynaya lU A~ ~, a ~l bakınız! • 

Gördü~ü ra~bet üzerine R A O 1 O L l N 
Haftada iki defa . 

ın 

1 
Pazartesi ve Cuma 
günleri ~ıkacaktır.. .. . . . 
Fiyali herkesin kolayca alabil· Mukemmelıyetı hakkın-

mesi için da en son ve en doğru sö 

J i (ili)~., \JJ zü size o söyliyecektir. 
Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan 

- dişler, tatlı bir netes, pembe 
Yeni şeklin ilk sayı· sıhhatli diş etJeri, temiz bir 
sını cumaya okuyun dil, mikropsuz bir ağız.,. İşte 

Asipin Kenan Radyolin eseri ı 
Bugünden itibaren 

sabah akşam 

• 

HER SOBADA ve MALTIZDA YANAN, FiRA 
VERMEYEN, EN HAFiF ve EN UCUZ KÖMÜR 
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