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il Hava Kuvvetlerine Yardım ,, Vergisi 
Horun istifası Bomba Gibi Patladı! 0/o 2 Vergi 

ingilterenin· italyaya Karşı Yeni 
Siyasası Azimk8rane Olacaktlr 

Ah nacak 
1 Hava Hücumu 

Beyoğlunda Bugece 
Denemeler Yapıhyor 
Hakiki Bir Hava Hücumu Olu-Londra Gazeteleri Samvel Hqru Bir Hükumet 

Bakanı İçin Affedilmez 
Bir Hata İşlemiş Olmakla· İtham Ediyorlar 

Samvel Hor'un istifası ile allak bullak olan ve dünyanın bütün dikkatini çeken uç şehir ve iki in
san: Paris, Londra, Cenevre. Mussolini ve Necaşi 

[/ngiliz dıı bakanı Samvel Horun 
ütif cuı denebilir hi, bütün Avrupa. 
da, bilhaua Londra, Cenevre Fran. 
aa ve Romada bir bomba gibi patla. 
mııtır. Rumi çevenler, bu iıstifa • 
nın /ngilterede 1914 tenberi vukua 
gelen diplomatik hadiaelerin en he. 
)lecanlm olduğunu kaydetmektedir. 
lnilanın Cenevredeki teairi Pariste 
kinden afaiı değildir. Bir taraftan 
Pari• gazeteleri Samvel Hordan 
•onra Lavalin de istilaısı lazım -
weldiiini yazarken, diğer taraftan 
lngilterenin Uludar Kurumundaki 
bakanı ''Eden,, de yeni beyanatta 
bulunmakta ve yapılan aulh tekli • 
finin üç tarafın esaslı ıartlannı tat 
min etmedikçe hiçbir kıymeti ola • 
mıyacağının tabii bulunduğunu söy. 
liyerek va%iyeti kurtarmağa çalıı • 
maktadır. 

Konsey Vaziyete 
Bi r Çare Arıyor 

Cenevre 19 (A.A.) - İtalyan 
delegesi müstesna olmak üzere 
konsey azaları, A venol'un kabi
nesinde gizli bir toplantı yap
mışlardır. Azalar, Habeş - l tal
yan ihtilafına ait dosyanın ta
mamını on üçler komitesine 
göndenneğe karar vermişlerdir. 
Komite "Milletler Cemiyeti 
misakı ile telifi kabil bir sureti 
hal,, araştıracaktır. Bu toplan
tıda bir karar sureti de tanzim 
edilmiştir. Bu karar sureti, bu 
hal suretine ait usulü tesbit et
mesi için yarın konseye tevdi 
olunacaktır. Konsey, bu suretle 
Roma ve Adisababanm resmi 
cevaplarını vermek mecburiye
tinden yakasını sıyırmış ola
caktır. On üçler komitesi, sene 
başlangıcından evvel toplanmı
yacaktır. 

İhsan (Bey.azıt) Kemal Turan 
(İsparta) 

[Hükumf!l hazırlamıı olduğu 
gcmiı bir haava proğramınm tatbi. 
kini kolaylaftırmak maksadile, ''ha_ 
va kuvvetlerine yardım vergisi,. i•
mile bir vergi ihdasını Komutaya 
teklif etmeye kcirar vermiıtir. Ka. 
mutaydan müstacelen müzakeresi 
istenen layihanın ay sonuna kadar 
kanuniyet kesbetmesi ve ikinci ka. 
nundan itibaren tatbikine geçilme -
si beklenmektedir. Yüzde iki nisbe. 
tinde olan hava kuvvetlerine yar _ 
dım vergiısine ait mükellefiyetlerle 
muafiyetleri ve diğer tafsilatı 3 ün. 
CÜ sayfamızda, Ankara telgraflan 
sütunlarında okuyacaksınız. l 

Afgan Hariciye 
Veziri Geliyor 

Ankara, 19 A.A. - Afganistan hü • 
kOmeti hariciye veziri Feyiz Moham
ınet Han memleketimizi ziyaret etmek 
üzere bu ayın sonunda şehrimize gele -
cektir. 
Muhammet Zat hanedanından Gül Mu 
a.--•--ı.ıenan--os'httfftr. '437•t-cla o 
lup KAbilde harbiye lisesinde ve bir 
müddet te-harbiye mektebinde okumuş 
sonra da hususi tahsil görmüştür. 
Türkçe konuşur ve ,birkaç da ecnebi 
dile vakıftır. 

Beçei Saka ihtilalinde kendisi takip 
ve hapis olunmuş, Nadir Şahın krallı -
ğından sonra hariciye veziri tayin olun 
muştur. 

Kasap Hala 
Bulunamadı 
Bundan bir ay önce, Beyoğlunda 

Balıkpazarında ka -
sap Hasan Tahsin 
isminde birisinin 
kaybolduğunu yaz. 
mıştık. Hasan Tah· 
sinin cesedi henüz 
bulunmamıştır. Ka
sabın bir kazaya 
kurban gittiği tah
min edilmektedir. 
Maamafih polis, 
tahkikatını genişlet 
miş ve bazı mmta
kalarda arama faali 

Hasan Tahsin yetini teksif etmiş· 
tir. Hasanın düşma 

nı olmadığı. fakat en ufak işlerde bile 
çabuk sinirlendiği anlaşılmıştır. Kay
bolma hadisesi üzerinde tetkikat ya· 
panlar, akla gelebilen bütün ihtimalle
ri gözönünde tutmaktadır. Hasan Tah 
sinin kaybolduğunu yazdığımız gün
lerde polis direktörlüğü, bütün kaza 
ve nahiyelere bir tamim göndermiş, 
işi takip ettirmiştir 

••Taymis,, gazetesi Samvel Horun 
•ulh teklifi ile bir devlet adamı için 
effedilmez bir hata itlemİf olduğu. 
nu yazmakta ve diğer /ngiliz ga:ze. 
teleri /ngilterenin bütün prestijinin 
iadeten teais meselesinin günün me 
•ele6i halini aldığını söyliyerek 
Samvel Hora hücum etmektedirler. 
Hadiaenin Cenevredeki akislerine 
Londradaki tefairlerini afaiıda 
Fransada uyandırdığı heyecanı İae 
beıinc:i •aylada okuyacaksınız: l Günün adamı: Eden ____ .. ______ , ___ ..) ............... . 

Cenevrede Edenin,-------------------.....!---
Mühim Beyanatı j 

Cenevre, 19 (A.A.) - Milletler 
[Arkası 5 incide] 

Vaziyet 
l - Samvel Hor dün mebus sıfati

le Avam Kamarasına gelerek istifası
nın sebeplerinin uzun uzadıya anlat
:rnıştır. Baldvin de hükumetin yeni si
yasasını izah etmi§tir. 

2 - Heriyo istifasını geri almıya
taktır. Fransada da yeni bir siyasal 
durumun tahaddüsüne kuvvetle ihti
:rnaı verenler var. Hatta hükümet a
leyhtarları Lavalin Cumhurreisine is· 
tif asını gönderdiğini dahi iddia edi
Yorlar. 

3 - Baldvin - Hor banş planına ar· 
tık ölmüs nazarilc bakılmaktadır. 

İtalya - Habeş Harbi 

" Paris Planı Bir Manda
dan Daha Beterdir 1,, 

Roma ve Adisababadan Gelen Haberler An

cak mevcut bedbinliği Artırabilirler, Şimal 

c e p h e s i n d e k i Taarruz D u r d u mu ? 

[Habeıistan ve Romadan gelen 
h aberler her an sulh ümitlerini bo. 
fa çıkarmaktadır. "imparator Haile 
Selcisiye ağzını yalnız verdiği ret 
cevaplanna daha kuvvetli ve claha 
tehditli bir mana katmak için aç -

maktadır. Bütün zahiri çekingenli • 
iine rağmen Laval • Hor teklifini 
beğenmİf olan Roma son değifiklik 
ler karıısında da.'ıa metin bir cep. 
he tutmak aJımini gösteriyoraa da 

[Arkası 5 inciael 

smanlı 
s 
So 

nalının 
ünleri 

yormuş Gibi Tertibat Alındı 

Memlekette·, ha· 
.,.. üoumlanndan 
korunma yollarını 
halka öğretmek ve 
bu yoldaki pratik 
bilgiyi artırmak i
çin tertip edilen 
ilk korunma dene
mesi bu gece yapı
lacaktır. Bu gece 
sadece Beyoğlu böl 
gesinde yapılacak 
olan deneme saat 
21,30 da başlıya -
cak, yarım saat sü
rerek 22 de bitecek 
tir. Bu bölgeye da-
hil olan semtler şun 
!ardır: Dolmabah -
çedcn başhyarak 
Maçka, Kurtuluş, 
Hasköy, Halicin 
Beyoğlu sahili, Şiş
li, Galata, Beyoğlu 
merkez, Taksim. 

• 

Denemenin baş -
)angıcı düdüklerle 
bildirilecektir. Dün 
Metro Hanına. Şiş
li Tramvay deposu 
üstüne, T a k s i m 
meydanına, Kurtu
luşta yüksek bir a
partımanın üstüne 
dört büyük düdük 
konmuştur. Bunlar 
dan başka muhte -
lif yerlerde düdük Dün Beyoğlunda sokaklara yapıştırılan 
çalacak fabrikalar hükumet beyannamesi 
da tesbit edilbiştir. Hava hücumunun ı sa, sonra iki dakika devam edecek dil· 
başladığı tam saat 21,30 da evvela kı- [Arkası 7 incide] 
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Dl1Sl1NDLJKCI; 
imtihanda 

l\merikada Simons Tovis yol
culuk acentesi lstanbula bir ta
kım sualler soruyor: «Şehrinizde 
en kibar ve güzel barlar hangile
ridir? Gece klüpleri hangileridir? 
Bu barlara gitmek için davetiye 
almak veya bir klübe aza olmak 
lazım mıdır?,, tarzında başlayan 
bu anket, başka eğlence yerleri
ne, kıyafetlere, milli yemekleri
mize, hediyelik eşyaya, fiyatlara, 
içkilere, sergilere; festivallere, 
panayırlara ait suallerle de şehri 
sorguya çektikten sonra: «En 
mühim tiyatrolarınız hangileri
dir? Buralarda opera, operet, re
vü, vodvil ilah ... ne oynanıyor?,, 
istintakiyle bitiyor. 

Ben bu sualleri numara sırasi
le gazetede okuyunca, medeni 
bir insan olduğuma hiç şüphe et
mediğim ve başkalarının da bu 
noktada en küçük tereddüdüne 
cevaz vermediğim halde, kendi -
mi bir medeniyet imtihanında 
sandım. Herşeyin kıymetini yal
nız kalitesinde değil, onu sulan
dıra sulandıra cıvıtmadan, asıl 
terkibinin hassasını da muhafaza 
etmek fartiyle tekrarlayan bir 
sayıda ve çoklukta da arayan 
Amerikalılara, İstanbul namına, 
kcmküm etmeden verilebilecek 
cevaplan arıyordum. 

Kuruçeşme 
Depoları 
Kaldırdıyor 

Depolar İçin Boğazın Ana

dolu Kıyısında yer aranıyor 

İktisat Vekaleti başmüşaviri Fon
tfer Porten, Kuruçeşme kömür d'!po
laımm vaziyetini tetkik etmiş ve bu
rasın_ı pek dar görmüştür. Mütehassı
sa c öre limanda daima 50.000 ton kö
mür bulundurmak lazımdır. Bunun 
iç!n de kömlir depolarının bulundu
gu arazinin derinliii 60 metre olmuı 
icap etmektedir. Halbuki depoların 
şimdi bulunduğu yerin derinliği 30 
nıetreyi ıeçmemektedir. Bunun için 
muhtelit bir heyet Boğazın Ana:blu 
kıyı .r.rında yer arayacaktır. 

Araştırmaların sonunda varılacak 
netice, Bayram ertesi tekrar ıehrirıi
ze eönecek olan başmUşavire bildiri
lecektir. 
D·ğer taraftan kömür tacirleri de

~oların Kuruçeşmeden ba,ka bir ta
rafa kaldırılmasmı i11tememekte ve 
hunun sıhhatla bir alakasını görme
mektedirler. Halbuki depoların nıkli 
cırazitıin darlıiı yüzünden bir zaruret 
telikki edilmektedir. 

Patrik F otyoa için Ayin 
Yapılıyor 

Beyoğlunda çıkan Apoyevmatini 
gıt:eteıinin yazdığına g8re epeyi za
mandanberi hasta bulunan Rum Pat
rif i Fotiyoı'un ııhhatinde 'imdiye 
kadar hiçbir salah barı görülmediği 
&nlaıılmakta ve hastanın vaziyeti ile 
ılikl'dar doktorların enditeıinin de 
arttıfı ilAve edilmektedir. 

Onlara "azdır" , "yoktur" , • 
"varsa da ... " g~bi ,eyler söyle
mek, yahut ta gece hayatı diye 
üstüne birkaç sarooşun at sinek
leri gi·bi yapıştıktan Beyoğlu de
nilen Avrupa kurusu cadde leşi
ni gözlerinde büyülterek hayal 
sukutuna mahktlm etmektense 
şöyle bir cevap vermemizi daha 
muvafık buldum: 

Yine bu gazetenin yazdıf ına göre 
Sen Sinot Meclisinin verdiil bir karar 
il.zerine bugün İstanbul kiliıele
ı inde patriğin iyileımnini temenni 
eden lyinler yapılacaktır. 

- Aradığınız şeyleri istikbal
den baıka bir zamanda, 1stanbul
da, iıtediğiniz gibi ve istediğiniz 
kadar bulamazsınız. Fakat buna 
mukabil aramadığınız birçok gü
zellikleri istediğiniz gibi ve iıte
diiiniz kadar bulursunuz: Tarih, 
eski u.n'at ve tabiat... gibi bize 
maziden ve Yf.radılıştan kalma e
serler. Bunların sizce pek ziyade 
kıymetleri old_µklarma şüphe .edi
lemez; çünkü-lstanbulun tabiati 
kadar güzel bir ıehir, sizin bütün 
kıt'anızda yoktur ve bizim güzel 
tarihi &bidelcrimizden de mah
rumsunuz. Bizim kadar mazisi 
olmayan bir millet olduğunuz 
için latanbulda ancak tarihin ya
diglrlanna hayran kalacaksınız. 

Peyami SAFA 

Elektrik Tesisatı 
Bozuk 
llırakılmıyacak 

HUkQmct ve belediye dairelerindeki 
elektrik tetiaatının her altı ayda bir de 
fa tetkik edllmeal ve bozuk kııımların 
derhal tamir edilmeai talimatname ica
bıdır. Fakat yapılan kontrollerden ev· 
veli ketif raporlarının hazırlandılı, ta 
mirata batlanılmadan ikinci altı aylık 
muayene zamanının ıeldiii anlatılmıı 
tır. Belediye reial diln ıubelere 18n
derdiji bir tamimde bu ıibi ketUlerin 
en kıu zamanda bitirilip derhal tami· 
rat yapdmaıını ve bu huıuıta ihmalleri 
ıörülenlerin tiddetle cezalandırılacak
lanru bildirmiıtir. 

No. 125 

Cumbadan 
Rumbaya 

Sırvıı BEDi 

c.n,. tlindütü zaman haıtamn 
~otnalup otWIDllk için çabalachpu, 
fakat ltuna munffak olamıyarak ba· 
..... •kap düttUtünü ıördü, kottU, 
.-.. na JMtdd.r dayach ve boynu• 
... ....ıdı. 
.. temM hutaJı diriltmİf ti. Gözle

ri derin Wr nef• alh'bn büyüyüp 
99byor, aoluiunu bll'alurken ıözka· 
paki.-. ınıiy....k di1fü1ordu. 

Cemile ona iyice IM'dwaık ıordu: 

Çemberlitaıın Vaziyeti 
Çemberlitaıtan iki ufak tat düı

müı ve muayeneai yapılmııtı. Taıın, 
bir müddet daha bugünkü vaziyetile 
durabileceii anlaıılmııtır. Biltç-edeki 
imkinsızlık yUzUnden §imdilik esaslı 
tamir yapılamıyacaktır. • 

Çöküntüye Sebep Olan 
• Makineler 
Mııır çarıııının mobilyacılar tarafın 

daki kapısında çöküntü eörülmüa. bu
raya iki üç ıene kadar evvel tamir için 
iıkele kurulmuştu. Bu çöküntünün, 
kapının ilıtUndeki dairede çalışan bir 
çorap fabrikaıının makinelerinden ile
ri ıeldili anlaşılmı1tı. Bunun Ü.zerine 
belediye ile bu fabrika tabipleri ara· 
ıında dava çıkmış, tamirat muhakeme 
nin bitmeaine kadar tehir edilmittir. 

Ziraat Bankaıı Zeytinyağı 
F abrikalan Açıyor 

Zirut Bankası Edremit, Ayvalık 
ve aydında birer zeytinyağı fabrika· 
ıı açacaktır. Bunun için tetkikat ya
pılmaktadır. Fakat tacirler buria iti· 
raz etmekte ve bankanın, yağlan ra· 
tine haline getirecek bir fabrika kur
mıu.ını daha doğru bulmaktadırlar. 

Baıkırd Cumhurreiıi Bu 
Alqam Gidiyor 

Baıkırdııtan CUmhurreisi Tahirof 
bu aktamki trenle Parise gidecektir. 
Tahirof evvelki ak~m Şehir tiyatro
ıunda Hülleci komedisini seyretmif, 
çok beğenmiıtir. Tahirof Şehir Tiyat
roıu artiıtleri şerefine dün Sovyet se
farethanesinde bir çay §Öleni vermittir. 

- Nen YW? Niçin ıeldin buraya? 
Çok am 'hutaam? Niçin bir doktor pi•- btemi1onun? 

Fakat hMtıanıa onap nrirkea 10-
nlmu.- u kwktutu içinı 

T A N============================================= 20 - 12 - 935 

Ne Dersiniz? -, 
GECE ZAMMI ?! 

zammı olacağını hatıra bile getir_ 
miycn safdillerden saat 1 O buçuk_ 
ta bil• •ece zammı iatemektedirler. 
Şimdi, aatcn talraim•tre ücreti 

dii•r mcmlelr•tl•re na.zcıran yÜk _ 
•clt olan ile bu yÜlıaeltlik folörlc • 
rin pa~arlıkla daha ucuuı mÜ§. 

teri taftmalarile artık gün gibi açı_ 
ia çıkan latanbulda bir de •aat on_ 
dan aonra ••c:e Ücr•ti diye faz.la 
para almak 6arip oluyor. Onun 
İfİn ya bu ,ec• zammının artık 

tamamen kalJırılma.aı yahut hiç 
deiih• •ece yarıaınclan aonraya 
hasredilmesi çok mantıki olac:ak • 
tır .. 

Bi• böyle düıünüyoru&. 

Her gün talui ile ,idip gelmc•elr 
bile bir tramvay iataayonunda ten_ 
ha bir araba bclelerlı•n yanını.zcı 

••lip on lıur&lfa Talı.imden B•ya_ 
:aula, B•ıilıtQftan B•beie adam ta. 
fCmtılanndan, hatta üç liraya yalrın 
tutan Bebek • lıtanbul yolunu 120 
kuruf'l yapmalarından da anlıya. 
biliri~ ki, bu.ünkü takn ücreti fO
förlerin hiç te filıayet .d•mİyeceii 
bir ücrettir. Buna mülrabil takai _ 
metrenin lstanbulda illr t••mnde 
konulmuı 25 kuruıluk bir •ece 
.sammı uardır lıi, onu da artılı ıo. 
lörlcr arcrmaa olmuılardır. Amma 
Jıimden 1 Kim GS"•lr •ö• da11rcrnır da 
arabaya binm.d•n •v11el 6ct:e .sam_ 
mını 11erft'tiy•ceiini •Öylerae ondan. 
Buna mulıabil artılı böyle •ece Siz ne dersiniz? \.. __________ ________ , ________ __,, __ , __ , _____________ .. ____ " __ , ________ _; 

KUÇUK HABERLER 
* Mısır Maarif Vezaretinde M. 

Celalettin isminde bir zat, yoksul yav 
rulara harcanmak ilzere Çocuk Esir
geme Kurumuna iki İngiliz lirası te
berrüde bulunmu,tur. Kurumun Ge
nel Merkezi, bu ilgiye teşekkür et
mektedir. 

* ÖlçUler nizamnamesinin tatbi. 
kından önce edinilen ve doğru oldu
ğu halde teklen aykırı olan tartılar 
1936 yılından sonra kullanılmıya•:ak
tır. 

* Tasarruf haftası münasebetiyle 
Kanlıca ilkmektebinde talebe taraf•n 
dan güzel bir müsamere verilmiştir. 

* Kızılay Cemiyeti İ&tanbul miı. 
messilliği, ilkmekteplerdeki hkiı 
~ocuklar namına 5 bin kuruı teberrü 
eden Manisa aaylavı Sabri Toprağa 
teşekkür etmektedir. 

* Şiş l i ve Pangaltı taraflarında gö
rültn difteri, aal&ın halinde deği•dir. 

1
.Yeni yapılan aşılarla hastalıfın gc:
ni!ılemesine meydan verilmemiştir. 

* Gümrük teftiş heyeti başkanı Mu 
aınmer Kocabaş muhtelif mcsel~l :: ri 

tetkik etmek için şehrimize gelmiı
tiı:. 

Buhran yok * Kültür inzıbat komisyonu dün İl 
bay M.uavini Hüdai Karatabanın Baş-

• - kanlığında toplanmış, bazı öğretmen-

p 1 yasada Kömür Darlı ğ 1 na. ~e:r!r:t~;~da gerekli görülen ceıaları 
ııo Trakyadan gelen Jandarma Ge-

M eyd an Verl•ım ı•yecek nt'l Komutanı Kor General Naci. dün 
akıam vapurla Çanakkaleye gitmit-
tir. 

1300 Tonluk StokBitmeden Siparişler Yetişe

bilecek, Fiatlerde De Değişiklik Olmıyacaktır 

* Bu yıl vilayet ziraat direktCSrlil
gü fidanlıklarından fidan verilecek
tir. İyi fidanlar için yirmi be1 kuru
şa kadar para alınacaktır. Otuz bin 
ii~an satılacaktır. 

Kok buhranının önüne geçmek için 1 tadır. Ankara kooperatifinin aatııa çı
alınan sıkı tedbirler piyasada tesirini kardıfı 800 ton Alman koku ile ıömi· 
g<Sıtermiştir. Ankara memurin koope· kokun 500 tonluk yerli antraaiti bit -
ratifi ile yerli antrasit fabrikasının elin meden evvel Zonıuldaktakl fabrika • 
de fazla. stok bulunduğu için peraken- dan kömilr yctiıtirileceği için buhrana 
decilerin ihtikar yapmalarına imkln bı meydan bırakılmıyacaktır. Kooperati. 
rakılrnamııtır. Kooperatif ve Iabrika, fin Almanyadan getirttiği 3500 ton 
toptan satışları kaldırmıı perakende A 1 m a n k o k u İ •ta n b u 1 

"' Tramvay Şirketi 15 bin lira tu
tan yedinci takıiti CSnümüzdeki Pa
zatesi gtinil verecektir. 

Vtirin MQsabakasını 
Kazananlar 
Anlaşddı · 1 d hal ih 

. ' piyaaaıına çıkarılmadan Derin • 
utıı an a kın tiyacını kar§ıla • ·· d ·1 · t' y · ı b k" . . . . . . . . ceye ıon en mıı ır. enı ge en u O• 
mak ıçın ıundılık tahdıt etmıştır. Bu milr, Ankara ihtiyacını karıılayabile • Tasarruf haftHı milnatebetiyle 

tertip edilen vitrin mUaabakıı netice
lenmiı ve jilri heyeti birinci ve ikin
cileri ıeçmittir. Müıabauya İltan
buldan 9, Beyoğlundan 5, Kadıköyün
den de 6 maiaza ittirak etmittir. t .. 
tanbul cihetinde birinciliii Yerli 
Mallar, ikinciliği İpek.itin 14 numa
r•lı ylırinj_: ..Befıoil\l cihetinde bir~ 
cılıgı Yeru ~a lar :!"azarının x:o .nu· 

arada bUtiln alıcılara 10 tondan fazla cektlr. Kooperatif, 150"0 ton Alman ko 
kömür verilmemesi kararlattırılmıştır. kunu da lkinciklnun ortalarında ala· 
Muamele, perakende fiyatile yapılmak caktır. 

BELEDiYE 

Kapsül Koymıyan Su 
Memurları 

Bazı çeımelerdeki su memurİarın1ın 
'u teneke veya damacanalarına kap11Ul 
koymadıkları ıörülmüıtür. Bu gibile
rin llkönce beş gilnlilk yevmiyeleri ke· 
silecek, tekerrüründe itlerinden ç.ıkan 
lacaklardır. 

• Belediye, imdadı sıhhi talimatna
mesini 21 maddeye çıkarmıştır. Yeni 
ilhe edilen maddede tramvay tellerini 
bağlayan araba ile tramvay arabalarını 
yukarıya kaldıracak krikoların, itfaiye 
ve can kurtaran arabaları ıibl, yollar
dan sür'atle geçebilecekleri ve bunlar 
geçerlerken bütiin nakil vaaıtalarının 
duracaklan yazılmaktadır. Bu yeni 
maddenin dünden itibaren tatbikına 
geçilmiştir. 

• Noel ve yılbaşı yaklaıtıiı için bo
lediye şubelerine bir tamim ıöndennit 
ve çam kesenlerin alır cezalara çarptı• 
rılmalannı bildirmittir. 

iki Ayda 70 Kiti Müılüman 
Oldu 

Son iki ay içinde dinlerini delittire· 
rek müsliiman olanların uyıaı hayli 
artmıştır. Geçen ıenedenberi 70 kiti 
ihtida etmiştir. Bunlar ara1ında başta 
ermeniler. rumlar ve mueevller gelmek 
tedir. htanbulda uzun müddettenberi 
yerle,en ecnebiler içinde de almanların 
büyük bir ekseriyetle müılilmAn ol • 
duldan görülmüıtür. 

Veznedarı 
ö ldGrenler 

Yurıut geline~ soyma maralı vitrini, ikinciliği de 19 numa
ralı vitrini; Kadıköy cihetinde birin

planı meydana çıkacak ciliği Andor, ikinciliği ZUmrUt dili
me mağazalarının vitrinleri kuanmıt 

Galata poıtaneıi veznedarı Hüıe. tır. İktisat ve Tuarruf Cemiyeti bi
yin Hilınüyil öldürmekten ıuçlu Yu- rincilere altın, ikincilere giimil§ ma
nusun Urgilp'te yakalandığını UrgUp dalye ve diğerlerine de birer takdir
huıuıi muhabirimiz dün bildirmiJti.' name verecektir. Yemiş müıabakası 
Yunusun yakalandığı ve buraya gön- için bakkallara verilmiş olil'n kupon
derilmek üzere olduğu dün latanbul lar da toplattmlmaktadır. Bu iş bit
Müddeiumumiliğine ve Emniyet Di • tikten sonra kur'a çekilecek ve kaza
rtktörlü~ne resmen bildirilmiştir. Y~ nanların hediyeleri bir hafta zarfında 
nuı, bugün veya yarın latanbula getı- kendilerine verilecektir. 
rilerck sorguya çekilecektir. Yunusun 
vereceği ifade ile birçok noktalar daha 

1

• 

aydınlamıı olacaktır. Yunusun ağzın
dan çıkacak sözlerle cinayetten sonra 
Galata postane kasasını soymak için 
tasarladıkları plan da etraflı bir şekil
de öğrenilmiş olacaktır. Mevkuf olan 
ıuçlu Abdullah, aşçı Mehmet, Metresi 
Mükafat tekrar müddeiumumi Cevdet 
tarafından sorguya çekilmiştir. 

Altmıt Vatman ve Kondok
tör Cezalandırıldı 

Bu ayın birinden beri tramvaylara 
ön taraftım yolcu almak, ön tarafta si
vil bulundurmak gibi zabıtanın emir
lerine riayet etmeyen altmıı vatman ve 
kondoktör cezalandırılmıttlr. Ceza a
dam başına üç liradır. 

Oda idare Meclisinde 
Bugünkü Toplantı 

"Komisyoncular bankalardan pa
ra alıp milıtahıile avanı verebilirler 
mi ··1 Ticaret Odası İidare Meclisinin 
bug .. nkU toplantı11nda bu mevzu et
rafındaki anket görUtülecektir. Ce
vaplar ta1nif edilmittir. 

Ticaret Odası memurin 1andıfı da, 
memurlar paralarını iıtediii için bu· 
gilnkU toplantıda feıhedilecektir. 

Diğer taraf tan Ticaret Odasında 
yeni ihdas edilen muhaaebe ıubesine 
de Zahire Bonatı muha1ebeci\i Asaf 
ve Denizyolları idareıi muhaıebesiın· 
den Emin namzet göıterilmitlerdir. 
Bunlardan biri ıeçilecektir. 

Bugünkü toplantıda oda bütçesi de 
görütülecektir. 

Korkulu 
Soğuk 
Gelmiyor 

Rasatane Direktörü :"Si: 
mali A vrupadaki Soğu~ 
Bize Gelmiyecek,, Diy~ 

HEı.va, iki gündenberi güneşli o~
maaına rağmen soğuk devam ediyor. 
Biri..tikinunun sonuna yaklaştığı· 
mız için termometrenin sıfırdan yıl: 
karı fı - 7 arasında dolaşması gayrı 
tab ii değildir. Fakat İngiltere, Ş!· 
mali Almanya, Hollanda, ve İskandı· 
navyada soğukların birqenbire şid· 
detlenmesi etrafında ~el~ haberler 
bir soğuk dalgasının ansızın memle· 
ketimizi de bastırması endişesini ar
trrmııtır 

Bu münasebetle diln Rasathane: dl· 
rektörü Fatinle görüştük. Direktör 
diyor ki: 

Kışın §iddetli, yahut hııfif geçece· 
ğinc- dair kat'i bir hilküm v:rın~k ka
bil değildir. Fenni mahiyett~ telakki 
olunabilecek istidialler, bu kadar u· 
zun bir müddet için mevzuu bahsedi· 
lemez. 

Maamafih tecrübelere istinaden ve 
kat'i mahiyette olmamak üzere, fikir 
dermeyan etmek kabildir: 

Son zamanlarda hüküm sürdüğU 
oi 'dirilen şiddetli soğukların menşei 
~ 'rr,ali Fransa olmuıtur. O havalidc:ı 
\· eı~lıyan dalgalar, hemen d"ima İn· 
giltere, Şimali Almanya, Mımş ve 
Baltık sahillerile İskandinavyayı mil 
tl"t'llir eden bir i11tikamet takip eder· 
leı. 
Soğuk dalgalarının Balk;uıları ve 

netice itibariyle bizi mütee-ııir ede· 
cek kısımlarının mentei daima Cenu· 
bf Almanyadır. Oradan baılıyan so
ğuklar Avusturya ve Macariıtan üst• 
ltrinden geçerek Balkanları ve Tür· 
kiyeyi mütee11ir eder. Şimdiye kadar 
öaima böyle olduğu tecrübe edilen 
dalga iıtikametleri, Avrupanın Şimal 
tarafında hilklim ıliren ıoiukla rın 
bize zarar vermiyeceğini gösterir. 
Fakat Orta Avrupadan gelecek başka 
bir dalganın hlikmilnil memlekefrııi
ze kadar uzatması da mümkündür. 
Maamafih ortada buna dair herhangi 
bir emmare yoktur.,, 

lıtanbulda Kalan Son Mül· 
teci Zabit 

Yunaniıtanda çıkaft Mart iıyanın· 
da methaldar olup htanbula relmit 
bulunan Yunan .zabitlerinden en s<>! 
. ....... _...,.._, • • ··-- • . ..... ' .. ....... .. + .., 

si günil buradan hareket etmiştir· 
Şimdi, İttanbulda aai zabitlerden yal .. 
nız yilzbatı Merkurio Vasilyos k :!I'" 
mıttır. YUzbaıı da bir haftayı kad~r 
Yunaniıtana gidecektir. Yüzba,ı refı• 
kasını buraya getirtmit ve bir c;ocu~
lıırı olmuştu. Avdet için gecikmesı· 
nin sebebi de budur. 

Yü.zbaıı Merkurio Vasilyoı Yuna• 
niıtama gitmiş olan arkadaşlarm }arı 
mektup almıştır. Bu mektupta. affı:• 
di!tn ast zabitlerin, reni bir kararna
m<. mucibince Atina ve Selinik 1e'ılr· 
lerınden harice çıkmaları bildirildiği 
yazılmaktadır. 

Bayram 
İstanbul nıüftülütünden: Birİllcl 

Kanunun 22 inci pa1ar günü Raıtı~ 
zanın yirmi alt111 olmakla aktaJlll 
( pazarteıi receıi) leylei kadir .,. 
27 inci cuma günü de ba.yraım otclıa
iu ilan olunur. 

Sadakai Fıtır 

Buiday 
Arpa 
Ozüm 

En iyi iyi So0 

1 7 K . 16 K. 14 g. 
24 K. 00 00 

105 K. 80 K. SiS g. 
Bayram N aınazı 

S. D. 
Ezani taatle 3 19 
Va.ati aaatle 8 08 -Anneaile .W..ı dıfU'I Çlktdıbm ıon

ra Cemile keneli elile, ajlr atır, hasta· 
11 aoydu, vücudunu 1orıuun altına al
dı, üıtünü örttü, yatıaim k•narna o
turdu. 

cakıın. 
Haıta bir alui Mda fibi tekı'atlı• 

yordu: • 
- iyi olacajım. 
- Şimdi rahat ettin detil mi? 
- Çok .. Çok rahat .• çok rabatıııt-' Bi.r müddet dalg.n yatan haıta: 

- Sakın, diyordu, yanımdan aynl-
ma. 

- Ayrılr mıyım biç? 
Selimin "lnnu. ıtakaldanru yoklrvan 

Cemile ateşinin fazla olmad iına rlik
kat etti. Akııi a-ibi evde derece vokt11 . 
Saat beşe yakl~ttıiı için doktor. çaiır· 
m; ltta ısrar ebnivar, pencerelet"de ilk 
ııılın ıöriinmedni hastaya hi11ettir• 
m~ie çalıtbiı bir aabınızl "la bek· 
liyordu. 

Selim, birkaç defa: 
- Ne oldu bana? dive mırıldandı. 
Arada bir aayrklıyordu. 
Cemi.le yorıramn üstünde onun Y•· 

nıllf uzanarak vanağ_.,ı yanağının Üa

tüne kovmu,tu. Selimin anda bir "Ce
mile" dive aesleni,lerine: 

Cö v •• d v 1 k k Daha. .. sıwn e o- o as r ı yo . 
rahat nefes alıyorum. OlmiyeoefiıP· .1, 

Göalerinclen Yll!lar akan Cetn• ... 
Haıtaya hi11ettirmemek için bal

1 

lwdırdı ve ondan uzaklaıtırdı . ~ 
- Seni korkak ~ocuk aeni... cliY 

du . 
- Korktum, çok korktum. • ·1 
- Şiı\di korlanuvoreun. d•~ı. ~:.. .. 
- HayD'... Şimdi... Çok ı~Y1 

gr 
Sabah olıun, kalkaeaimt. senine .,., 
zeceiim. beraber.. Takıim bahçefl 

gidenz, olmaz mı? 
- Gideriz, ohr... &ot•• 
Cemilenin gCSzlerinden ratlar d.tıP .. 

nryordu. Yüzüne düşen birkaç 

ile batta bunu hilMttİ ı d 

- ı.w .... Meli. Mni benim 1ata
ı- ,_1n,_. 

Selim o ....... kHa .,., ......... 
np ........ batladı: • 

- Dur .. Bım:: Db .. ....,an:t iM· 
ru... çok... korktum bu ıece.. Bir •• 

Am&.. Bilmiyorum •• Uyuyor muydum, 
uyanık mı? Çünkü bpkı uyanıkmııırn 
ıibi .. Odanın.. Bütün efyalannı.. Cö· 
rüyordum. Fakat •. Bir taraftan da rüya 
gibi biT ıeyler.. görüyordum. Hep 
MiL. Göaümün önünde .. Sonra.. T.lı
ıin Be,. Daha birçok erbldwt Kala· 
Wık.. Sonra wrt..knn.. Aydınlık ... 
lonlar .. Fakat hepeinde ae1' hep aen .. 
Baı«ca '-tka.. Ama lülu laJafetlercle. 
Sonra ıöiıUmla ietiadea içine ıe
çen.. Bö,.le... Naaıl.. anlatayan. Bir 
aphk.. Bir ain'ltı.. Olüyorum .. n. 
dnn •• Olü1orum .• inandım ki öleceğim, 
ölüyorum.. Sala.ha.. çdanıyacainn. 
Senin.. mncle .• Mnin.. 1anmda .. öt. 
mek iıteclim. Seni ıa...n.clen .• ölmek .. 
iıtemedim. Zaten o "·· o evde .. yat· 
mak iatemiyorum. Utunuz ıeliyor .. 
Uiurıuz, oruı ı.n.. Kalktım yatak
tap.. Kaç kere.. S.11111 döndü. Otur
dum bir aanclalyaya.. Yine kalktın. 
Yine •• oturdum.. Niha,.t .• çook zor .. 
siyindim .• çdctnn -.den .. Bir otomobi· 
le bindim, ıelclim. 

- lwi ettin, çok iyi.. ~ IJim Fa
kat Selim, S.limcitim, kendini yar. 
mutıun bira ... Mütude et, bir telefon 
edeyim dolcton. 

)'tın. 

- S..... yatatma,.. Peki... Sebin 
yataitna delil mi? 

- Evet benim fataPna.. Zaten ... 
baha az .akit nr. O zaman, lll'tık 

tlaıta ayala kalkmak için bir hare. 
ket yaptı. F ı. (tat Cemile mani olmuttu ı 

- Dür! dedi, yorma kendini ... Ku
aum. Bis .. AnMm ve ablam aeni ya
taia taf Jttz. 

- Buradaynnf diye cevap veriyor• 
du. 

Ham mmldandı: 
- Ben ... Ben... Burada ölmek iıti· 

yorum. 

- Ailryor muıun? diye ıor u. tart 
Arlcaı.nclan hıçkırıkları cı. ~ 

Cemile: • ~c1e11 
- Sevincimden ... dedi, ~~ (;el• 

atlıyorum ... Çürfcil daha fylsıodott"· 
difin zaman. .• Biraz •• kotkturP 

......... Buhran .-Fdim. _, ............ , 
- 1~ Y.akta.. Yatryorcf\1111 ... 

- Ha71rl .• Ben.. iyi olacatan. nıu· 
halrbk •.. Senin yanmda çok.. una çok 
ku•m h1ıMdi1onan. -°"' iM Mili ,........ sltGN-

müaaade edenin de bir doktor çalı· 
rim. 

-Peki. 

Cemile Aıiye Hanımla Şahindeyi 

çatırdı. HMtayı üçü biTden kucakladı
lar ve Canilenin yataima tqıdılar. 

- Hani iyi olacıafan diyordun, ne 
rüzel ıöylüyordun, benim yanımda iyi 
olacalurn. unutuyor muıun? iyi ola-

su ... 
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Hava Kuwetleri~e Yardım 
için °/0 2 Vergi Ahnacak 

Mbra. 19 [Hususi Jlubabirlmu nanüyle ve diler herhangi tiir nam 
~ldiriyor] - Hükamet buırlamıt ile oluna olsun Yaı>Jlmıt ft yapda
-WUtu pnlt bir bava proaramınm dak bir hismet muti,bllindeld tediycç. 
tatbiknu lrolaylattmnaı mabadiyle ler. 
~ kuvvetlerine yardım verpli.. H•kiJd n ~ phıs1ıtm ne.zdin 
-.auyle bir verp ihdunu Xamutara: •e • onlara merbut .olarak çalıpı
~1d!f etmele karar vermit ft Pinanı lya,7e-1ye suretiyle da11l :olll veri
••lranbiı tirafmdmı bu husutta ha- l~k '111mum Ocret, belfel •eya a
llrlnm Jwum JAyibuı Bakanlar He- pa1alr' (mesbuJt veya mabrum kılma-
1'tinln 1ııQ ..ı.hki topalııtıunda tet- cak ôlaD bl't 'lsipuet makabil. verile
'1k .olaDJmlllar. cek ~bitli clabil] tirket •.; naBep.e

HlkOmet ,6ileden 10nıa, JAyiuyı •lerilı e ... •ıranı.teri •e1f ııiiılnı
~atacelen mizakereal t..-entıisiyle. nameleri.;.. Jıepti mnumty ... karar
t.a.Utaya nrmit ve maliye eacüme- lan maciblnct Jıliclisi idarelerinde 
tal ôpm seç nkit toplanarak. li~- bulunanlira hiae senedi veya tahsi•11 mlzakere etmit ve cllz1 delitik· llt mukabili olmabıztn verilen temet 
1ik1erıe kabul etmipir. Uyiba. yarın tU ve ikremiyelerle aynı mahiyette
ltlttçe encümeninde görUfWecek ve bu 1d istihkaklar. 
tur~ Kamutay Bayram ve Yılbatı Vergiden İstisna Edilenler 
latili yapmadan evvel. umum! heyet- • 
le mlzakere edilecektir. Ha~ kunetlerkıe yardım vergisi 

T A •h d E l bu lstijıkak. ve tediyelerin aslmdan 
.1JC&Yl a a sas ar yizde iki niıbetinde alınacaktır. An

•- Uyiha eu.ıannm tetkiki suretiy
• anlqılacaiı veçbile ,bu vergi mil
-lleflere yeni bir fedakirlık Uhmil 
ttnsewektedlr. Esasen son n-ı:tllllar
da devlet memuru, belediye. ve husu
d mOesaeseler müstahdemleri bu. ye
~ mtlkellefiyet nisbetitıde bir ~)'I 
~r ay seve teve Tayyare Cemintine 
•ermekte idiler. Ancak hUkGuae1. bu 
)'oldan temin edilmekte oJmn prdı· 
~ bnunlattırılmuı lllzuaounu. tat
uılr edilecek olan bava prOFUUnın 
liatalll bir tarzda ve emin ftridata 
latinat ederek tatbildnı temin nokta
lıııclam faydalı ıörmflttilr. 

llüvuene versfsi t.nuwıun ana hat 
lan dalrnlnde bazırlanr11t, bulunan 
h__~~!~ esaslarma ıöre apğıdaki 
~ sa.terilen. tediye ve iltih-
Q~'u bau kuvvetlerine yardım ver
lillne tibl olacaktır: 

U'DUllll, hususi ve mülhak bütçeler 
•e be•ediye biltçeleri ile iare edilen 
4aire ve müesseselerin ma•t· tabii· 
llt, tlcret. yeYmiye. bakla huzur, ai
-t. ihtnas nmmı, tekaüt •nair zat 
-..ıan, ikramiye, iftariye, tuminat 

Artvin Tlttlnlerlni 
.-!•ile 

cak um\IİDf, miiJ!ıak ve hususi bütçr
lerden ~ belediye~r bütçelerinden 
verilecek harcırahların balcikl masraf 
lara tekabül eden kısmı ile slral i•ler
de Ç*lıttmlan itçiler ve renç__berler ve 
bir yere naerbut olmıyara.k, çabpn ser-
best itçiler bu vergiden istisna edi
lecektir. 
Uyibıya ekli bir muvakkat mad

deye göre de, bu ,kanun meriyete gir
diği tarihten evvel tahakkuk ettiği 
halde tesviyeli bu tarihten 10nra ya
pılan maat. Ucret ve yevmiyeler ver
giye tabi delildir. Bunlann haricin
de blıp ta bU kanun mucibince ver
pye tiM olan istihkakların meriyet 
tarihinden 10nra tediye edilenlerin
den &u tarihten evvel tahakkuk etmiı 
olular dahi, v.ergi ahnacaktır. 

Ydbqmda Tat
bikine Geçilecek 

Uyihanın diğer maddeleri müva
sene vergisi kanunundaki hUkümle
rin aynıdır. LAyilıa bnun haline gi,r
diktetı 10nra. lkinciktnun batında tat 
bitme geçilmesi mukarrerdir. 

~ki Yurdta 
SflJ•nı 

Anlran, 19 (Hasuai muhaltirimiz Ankara, 19 (Husmi muhabirimiz 
lnldiriyor) - Türkofiai tütiia rapor bildiriyor) _ Kaz enatitülerinde ol 
tiriiaÜD yaptığı iac:elemelerd• aon cl-z- ..:L.j talebelerimism· -a.!.1-.._ Artvin Ye havaliai tiitüınlerİDİll ..... ••v r• -1;ıa 
~ w.ı.ı.m. siratle !-.ı!-!1-_ aahada ltilsil.-ini arttrraltilmeleri 
--.ı __.._ için ltiçlci •e dikit rartlarnua da ai 
N...!_ t..mH• ~ ~~ ~~o ~; Paftt atölyeleri açabilmelerine izia 
-Ylll • opa pw•ıw um WYYWI Yerilmeai K-ltir •-L--•-~-- L-
.... etİrillMÜ · • lefeWtüa · a _........_ - • 
~-8~ .... .!;ot rarlqbnhmfbr_. ____ 

~~~ aüumm Bakanlar Heyeti Toplantısı 
~ 19 'Huul muhabirimiz 

~ llfon bil4iri7or) - Bakanlar MJ'•ti bu 
ÜfUll tebaF toplammtbr. Toplan 

M 111 111 "ses .... -..... dena ....... 

Memlekette 
Kar Yagışı 
Başladı 

"ULUS,,un Dil Yazdan 

GÜNEŞ-Dil 
~orisine Göre Türkçede Şahıs 

Gösteren Sözlerin Analizi 
"Ben!, sözü ile "e1ro, egoni, men, gibi,, kelimele

nnin etimoloji, morfoloji, fonetik ve 1e

maıitik balomlarmdan analizi 
Diller ~rleştiği zaman (şahıs zamirleri: Pronoma 

• personnels) adı altında toplanan sözlerin kaynaklan, 
dillerin orijini üzerine araştmnalar yapanların merak· 
larmı üzerine çekmiş bir konudur. 
~ilinım:te phıslan anlatmala yanyan «Ben, biz, sen, 
sız, o, onlar'' sözlerinin «Günet - Dil teorisi• eSHlarma 
göre analizlerini bu yazımızda göstermek istedik: 

1. BEN 

Kelimenin etimolojik tekH tudur: 
(1) (2) (3) (4) 

1 
(ei + eb +en+ ei) (1] 

(1) Ei: Köktür. A11l anlamı .. CÜ· 
nq'' tir ... Günq" tıen çıkan mefhum
lar aruında (Allah, uhie, eaa.. efen
di,) mefhumları. bu köke tu mana11nda 
en yarqan anlamlardıf . 

Not: 1 - ,.Eğ" köldlnUri (Allah, 
uhip. esas, efendi" anlamlarına gel
diğini gösteren tu sözleri yuahm: 

1. -E• - Tann, Allah 
(Ey Egem!) == (Ey Allahnnt) 
11. Ep = Sahip, malik. efendi 
111. Opa .... Sahip, nazır, Allah 

[ Oypn teldi de vardır] 
ıv. u.- -=Allah. uw. kadir, 

künden batka bir teY delildir. "ıto" 
sözünün eski Atika lehçeaindeld tekli 
"eaoni" dk. 

"O" su uzun okunan bu lrelimecle 
"l:ıea" kelimesinde• son iki ek te ,a
rilnmektedir. Etimolojik tekillerini alt 
alta yua1ım: 

(1) (2) (3) (4) 
Beaı et + eb + en + el 
EtrODi: eg + ot + on + il 
Eıoı eg + of + . + . 

Ankara, 19 (HUMUi muhabirimiz sahibi kudret. 
bildiriyor) - Meteal'oloji emtitii _ Bunlarda gCSrUlen "es, oa, al" 

G8riilUyor ki "bea" mefhumuna 
anlatan en buit unsur dofrudan 
doğruya "el" ana köldUıdm ibarettir. 
Grekçede buna yalnız teabit ve ifade
ye yanyan bir "ol" getirmekle mef. 
humu anlatan "•i + oi 8l'Oi' = 
eso" ıekli ana köke en çok yakla.-n 
sözdilr. Onun yakın sahasını göstere
rek ~niden tamamlayıcı bir "ii" de 
getiren "•ıoni" ıekli tilrkçe "ben" sö
zü ile kurulutta tamamen bir ı<iriln
mektedir. 

aünden al•at:m- malU...ta ıön, bu.. kökleri "el" ana kökiinUn aynidir. 
&iİD Sankamıf. ç--. Mut. Kasta. (2) Eb: Ana ldSkteld mefhumu 
moai •e Kon:raya kar yaP.ıuf •• kendinde teceailm ve temeuOI etti-
Kan, Encıır-. Si.,,.. Ye Bobada ren sije •eya objeyi gösterir bir .az MEN • ENE 
kar yailfl d.,,... ebnİftİr. Kana unıuıudur. Kelimede ana kök ttlit-
toprak izerincleld kalmlıiı .. çok tütu zaman doğrudan dofruya onun Not: 1 - "Ben" in ......... ve 
47 aantim olmak üwe Sankamıt- yerine geçer [2]. "mm" tekilleri de türkçede vardır (4]. 
tadD'. En diifiik cl-.celer dola ta. (El + elt = ejeh): "Allalı, sahip, Zaten "b m" olduğu malftmdur (5]. 
rafmda olacak bir de Ku•aınoN esas, efendi" mefhumlarının kendisini Farsçada bu anlama kullanılan 
havaliaiDdedir. •nlatan .Ch:dUr. "meD" sözii doğrudan dofruya türk· 

Kaataıınonide mhanet sdrna altm Not: 2 - (Eğ + eb - Eğeb = çenin "it" yerine "m,, ku11ınan pve· 
d 13 enceyi geb) sözilnlln ve bunun ses delipıe- sinden almmqtır. 
• d halmQftar. 8'ma kar lerile ayni olan "Kep, kip, kem" söz- Aııapçada .. ben" anlamına gelen 

P Karata suhanet .._... ufma lerinin Türk lehçelerlndeld anlamlan "Ene" sözU de yine "ben" in (b) ye
altmda 9 cl.-ece bı,,declilmiftir. Ba "blıp, model, nUmune, misal, 8lçil, rine (i) bulunan aalmdan gelmittir. 
sün Aaıkarada • difük derece 11 • benzedik, sat" tır. Bu anlamlar (V. + "Ben", "inen" sözlerinin sonlanada
flnn .ıtında 'beftir. Ankaraya dl. h) nin girditi mefhumu teceuUm ve ki (•) nin (al) oldupnu dtlf\hıerek, 
fft br toprak berinde kalnuya • temeuOl ettirme rolilnU pek iyi gös- bunlarla. ".w' ve - Atib ramcaam• 

k • • eli tennelrtedir. daki - "epao" slSslerinia edaiolo-
ra ....... • ..ı -.ı.-4e ta • ı. o.it - •hp jik ıcldllerini biribiri altına yazalım: 
tm Wlwlftir_. _ __._ • il. g.p - bhp 8l~Q, model (1) (2) (3) (4) 

.,~l'!!:!f.!'!~~~~~if~l:l~l.~ltl;;DP~-~Jc~a~lıt> •• mli9ibİa1.İI, ~m~öd:e:l:t._, :nil:·+,.~Ben~ : eğ + ~ T en !f- eğ ~· ... liMMli1-~ ± -... ~ 
CIBI 

"Gibi" sözü de "sib" in bu ıntam
lanndan doğmuştur.. Bunun eski ki
taplarda "bisi" pkli de vardır. lkisi· 
nin de etimolojik tekillerini altlata ya· 
ulun: 

Gi
!L! (1) (2) (3) (4) 
... : iğ + ib + il + . 

Bips il + lb+ il + il 
GGrillUyor 1d arada yalnız sondaki 

-ır in bir veya iki olmatmdan bqb 
bir fark yoktur. 

Eıoni: eı + oğ + on + il 
Görülüyor ki ilk iki kelime biribi

tinin aynidir ve ikisi de mefhumu tam 
olarak anlatabilmektedir. Uçüncü ke· 
limede ana ve radikal kak - 1d biri
birinin ayni olarak biribirini tem•il 
ediyor - kaynqarak dütmllt. kelime
nin son morfolojik tekli "enet" kal· 
mqtır. Son kelimede ana k8kU temes
aW ve teceutim ettiren radikal unsur 
"oi" dur. Bunun "i" ai dilferek. ke
lime ecoei "i") otmuıtur [6). 

iırıldı 

Ankara, (Hususi muhabirimizden) 
Kadastrô ve tapu dahili nizamnamesi 
Bak~lat Heyetince kabul edilmittir. 
Şehır ve bsabalann araziılle beraber 
kadaıtro veya tapu tahriri, tehir ve 
Jruaba tımrlan içinde Belediye Ka
nununa, köylerin mmlan da Kay Ka
nununa rare yapılacaktır. Birkaç tehir 
kasaba ve ldSye •aft w taksimi bbil o
lan mer.a, koru ve bataklıklar belediye a.,L- f9hlrferd8 ve ibtı)'ar meclislerinin munfakatle• .. 1' rile ayrılan kmmlardan. tehir ve kaııa-

t.i=!) 1.!. (~:.;t:•= flGCUftl deilemelerl baya dUtenler belediye namına tacil 
:ı.t:-.ı41a ...._.. mümeuilleriaia olunaeak, k8ye ait imamlar tescil edı1-

Bu skiln ilk iki unsura iıl + a. - (l) (._) blimniain wumcf.wlri (a), 
İll°b - p'b) dir ki yukarda seçen ea eaki ulmda cenizden si57lenen bir (n) 
,,.....,. in aynidir. "Gelt" kalıp ve zat ctir 1d (a) ve (i) MSleriadea mirekkeptir. 
anlamla li bun (Ben) deki (n) aia utır kef denilen pa-

nna P nce, ~ onu isim- neli (a') oldaia (bana) tekliadea •e banan 
l!ndiren Ye ta0mamlıyan "it" eki ge· birçok lehçelerde (banla) ve (mania) diye 
tirilerek o ntin tn>lmı, benzeri anla- okanatlarmdan ela bellidir. ,..._..t.Ji a... içia Wr .. ....ı b Aab,.. 19 [Hususi Muhabirimiz ıniyerek hudutlarile aidiyetleri cihet· 

~P ..-,ı.; ..._u alüra. ilatriyor] - Hava taarruzlarına kar leri tayin olunarak bir deftere byd~ 
r:i>'llıa.. teltlit aı-Uftm-. ı• pöif m~dafaanm tqldlftlandınl- 1u!'8caktır. Kay ve belediye lllllrlan 

Bir •+.. .-., milDHıill.m ması itine dk merhale olarak yarın içınd~ lrapanmıt yol fulalan JdSy •e 
'ıl'ln.•,.. ......... W pdktina memlekette gece lfık shdllrme dene- belediye namına tescil edilecektir 

........ sa1a1pı.;ı. mime~L meleri ~pılacaft malibndur. Devletin hususi mllkiyetinde omu,.ft 
.......... ltir ihtlllfbr. Si~diye ~ birbç tehrfmizde tooraklardan veyahut tqlık ye prrnal· 

tatbik edilmlJ ve çok iyi neticel"° lıktan açılan yetlerin tescili için bu 
a __ Be•-.-L:. ~!!l.!L- vermit olan bu deneme yarm ve 8n6- yerlerin de-·

1
etçe Amme hizmetine tah-

..,..... "~ uuaune a:rilzdeki pnlerde ıu ~tlerimbde liı edilraemit bulunması. o yerin açıl-
Akıtıhyor Yfpılacaktır. mur, yapıhnur için mahalU hUkOmet-

·.a.-L-- 11 (H---r _;_L-11.:.!.;....!..L Yarın; lıtanbul. Denizli.. .&--- çe izin verilmeei. lzerlmlen bir sene 
~ - ----- s. ~,.. ger"'iş olmuı ltzrın Jelecelrtir. 

• • ) _ ltOn)oa ft1iıJf11f T.-wu.n, Guiantep viliyetleriado ve HaıD topraktan allQl!Uf rrterde 
;:!' .... .WtlM .-ldiii Wr a.lpafla la Görc1eı bzaitnda, iae, atman blltlln toprak mevcudunuwı 
"-ıaa BeneJair sölüae akrblmuı Ayın 2Z sinde Kartal kuumda, iüln haddinden fasla >olmaması 11-

tıhmş olur ld "p.i" nin manası da Genizden ceten ba Tirk ...ı bir "'D.. ile 
bund•n ibarettir bir "i.. aia birletm..mden lı:aralmattar ki 

• • dotnadan dotnı7a .. c. k. b,, cfbi biriaci' 
il KM (Radlof. n 'Tobul leh- tonsoa btecorisiae bailamr. 

eni'") Ba IOD ekin aaalise btdmumm Mbebi 

"Ca"V' nin •u ıekiJleri de Yardır. hadar. 
1. Kimi (Radlof. D ... Azeri l~ L Radolf. L "Karakırpr lehçesi,. 

cesi") n Raclot. L "Caiata7. Tarancı. 1art leh-
• celeri" 

111. Kilıi (Radlof. II. "Koman leh· llL Radolf. I. "Çaiatay lehcell.. 
çesi") IV. Baac. Uypr Badebi. 

EB 

Notı 3 - (El + elt - efeb) ~k
llncle ana ldS1r tamzmile bynapnc:a 
kalan .as "E•• olur. Arapça sanılan 
ba kelime • ._.,. •• demektir. Tilrk leh-

(2) (B) harfi biriac:i derece nc!lbl k&k 
ya~tabilea lromoalardaa oldaia için, (ei) 
JWUI• dotnacl&D dotrap ( eb) de alaaalıillr 

Fotoğraf 

Tiyatro Dili 
ırrauada (Kamedi Fraues) ia 

ç.oiu artütleri &amrzcayr declamer 
ederek söylerl•. Bunu ıimdiki ti • 
yatro mektebi aevmi:yor, çüaki aab. 
necle artUt aktör oldufunu aöateri. 
yor. Hatti bu tarzda ıöriifme oa • 
lann cbtan laayatlarma kadar da 
teair •ttiii ıörül1iJ'or. Bu fena ıö. 
riipae tanmm tiirkçesiai bulama • 
d-. Fakat töYle aalatabilirimı 
Söylerk- aizia, benim sit»i, w •• 
der 11'bi ıöriifmeyip Maine bir a. 
heDk •ermek, bası yerlerde idı ... 
lar yapmak; buı yerlerde imale • 
ı_. yani Mc:eyi 9ÜİP uutmak sibl 
teYlerle IÖz aöylemeyi yapma bir 
..... tokmak. 

Bu aiat .. b" e 1İ7abomm sirdiii 
Manabaa "'Wki sütlü A.pp ka.. .. ın. siımit .., ...... ki, Onla.na .. 
reaeai olaa Dinıklerar..aa .. m..ı. • 
rinden dolaırp bqüa tehir tiyatrG. 
IUDUD, J'&Dİ latanbalua resmi aan'at 
..iaia içine SİnDİf. •e baidat im • 
rap obumUftar. 

8ea .. - ba tiyatroylt sil -
.... iaimleriai hallua beadee i . wı 
dili bir iki artiat miltuaa, .: ta. 
':!'J_!riifme•lw öter!•. A_, e. 
fı 1 O kadar öt• ki, iwn-
IİDİl'le ......... ..m. imüa J'Oktar. L 
iw tehir tValnııılancla maYaffak oL 
IDUf bir iki artİlt ..... oalarm ilk 
mu.affaldyet lllTI ......,._ ÖbMJip 
tabü .. :ratlanMla ~ .. , 
lif et.el.idil'. 

Allala l'IZUI için! 8a tehir tiyatro. 
r-DUD il--. müdürleft, ileri se. 
lenleri ........_ bu yapmacık ıö • 
ritme tanım yok etmiye, ortadan 
kald ...... ya çal .... lar büyük ••ap 
iı ... it olacakı.;.'Cbr, 

B.FELEK 

POLiS 

Kaamıpqa Cinayeti Failleri 
K•nmpqada balaDall bclm ce. 

aecli üs..U.deld arqhnDalara de .. 
vam edilmMteclir. Zalada, tahlriJra. 
tmı tamamen bitirmit P,iclir. Ka. 
dmm hiYiyetinin telbiti etafmda 
cinayet ...... .._,. •• komis-. 
leri phpwktaclır. 

.Emai)oet dinktirliiü. itam kim. 
.. ı.m ~ mlracaat et • 
mit. .ui~ tüPWi sörii)enı..ı 
... .,.,. ~· ... CHıdi= sisJedL 
ii ....... tamamea •Jdml•·-ıt ... 
Katilin bu&iİD, yana meırdaaa çalf.a 
nlacafı anlqdmaktaclır . 
· * •jipkadacl~ cadcleaiade 
~ n.a .... 
caddeaiade halıkal Moizia düklraa 
lanna laak sirmit •e her iki dük 
k&ma çekmecelerinden 23 lira ça : 
Jarak bÇIDlfhr. 

ffll'llZ, derlaal tutalımat n adli • 
y~e ..-ihaittir . 

ve :pine a)'Di anlamı verir. 
(B) Doirıacl&D dotnan (ben eso) aala

mmı da ifa4e ettilinden, analiae .... kak 
mefhuma bu :rolda da almabilir. Ba ll&lde 
~~!h=eb) bealiiin hadisini, inaanm tl 
1ÇUU anlatır ve (en) eki1'e bu meftmma ea 
)'akm ola ifade aalatıbmt oı.r, 

L Blidrak Lilisaa-iMttnJr 

D. Radolf. D. "Teleilt, Alt&F. ~ .. 
lehçeleri"; 1'11bfe-tü-aekiıe 

llL Dinail Lisat-it-Tfirlr Bl1idrak Lloo 
lisan-il-BtnJr; Tilrt DiB Llpti, Barsaja 
ki Karan tercilmeli; Kaman Tfirld. 

IV. Pebnki. Yabt Dili L6pti. 
(3) Divani L6pt-it-Tfirk; Çatatay U. 

pti; Jtadlof. L .. Şor, Teleiit. 8qQ ımc. 
teri., 

(4) lta&llof. IV. "Orboa. Unar. Çaiatq, 
T&raDCI, Alt&7, Teleöt, Lebed, Sor, Ktlerilr. 
Kara:rım. 8art. Tilrlaaen, KD'nn, hım, 
Ko:rbal. 8ap7, Kuaa lehçeleri" 

(5) Ebmolojl, morfoloji ve fonetik ba
lmamdaa Tirk Dili aa1is :rollan. • 6 ve 
ıo-ıı. 

ÇI> '"Bia, HD, m, o, oalar" 1k1erinia a
aaliai celec:ek u:rılanamcla cdracaktır. 

Tahlilleri 
~. atma L-.;lamldıa.-· L!l.ıL. • D 1 ~ -. •- .,.__. Ayın 23 Unde Mersifon bmmda. ıımdrr. ev etin hasuat mtllkiyetinde 

~ 24 Onde Ağrı ve Afyon vill- fen araziden imar editea yerleri tes
Yttle,indt, ve Afyon villyetialn Di cD 1~ .4e ~ JVlfria iane Jabmeti. 

KUÇUK ANKARA •..:.~ - ne tah••tt edil.,.ı. olmamnı ldttlk ve 

çelerinde bunun "•" U] tekli çok· 
tur. Dinlerde "baba" sösile Tanrmm 
uuldılı pw,JOmdur. 

BEN 
Resimlerinizi bize gönderin 

nar, Dmıdıkh, Bolvadin ve Emirdai alaç dikilerek lntlfa etme1r' derecesin-
H A B E R L E R 1 b•llnnda, de bal ve bahp beım. sedrJlm't ol- 1en,. auHıfne el~ edelim: 

Ayın 25 inde Kıqehir viliyetlnde naasr. orman. koru ve benserf yerler. (3) Eaı (. + •) eJidr, Obje veya 
·~• -~~-A .......... 11 (T";t. - ır.. Kir ve Yalya}!:uında yapılacaktır. dm olmamnr. lnaar e6nla Tlflt fil- dieye en yalan. onan bitififinde 
•_1 • t u• miillllwl ....... v... Yarın bUl ve öbUrgUn Kütalı- maR prt olacaktır, Bu flrtllT talıak- oliıi llhayı .ıa.terir. <Et + elt -

MilalıM .a..dQi ..ı- ....... yada ~ılacdt denemeler havadan da kuk eclfnce ,anar bat e lıa1ı~ ha· ... = •> k6kile anlatılaa (Allah, 
-'• .. *imd•• T._ im• _ ~lftıtelfthais tarafından kontrol e- tindeki yerlerin ~ ıa,metlnln y1z- ..... p. em. efendi) mefhumJanna yer. 
laadatlartla icap ecleD t..tiMb dftecfttlr. Diler tehir ve kasabalan- de selrbi borg b)ldedHenlr ~ ~de ~ yalan oluak illııel inunm 

~.-.. .... -. IQP da bu denemeler için buırhkla- ipotek SfSetedllne• 8llredJe _... oa- Gnebildili varWr. kencliainden iba· 
• ~ ~ 19 <T-> _ T-- ruu ildnal etmek ilnreclirler. mına tftc11 tidlletelrtlr. ~. !Nılıte•hlı ...utepn AAtf ı.W · Dealzden. n bat'aklı1r oJmıjan .- (4) Eiı (. + f), ba ftl'hiı ta• 

• •• , ... olmak ....._ ı:.:::: Bir hant 1 ve ne1ılrlerclen cloWuruı.u. oı.a. yer- mamlıpD. tayin ve ifade eda. laim-
~?·~-.ııa ~ a.lttir ler hakkında Tapu Kaaanı\nan ı 9 leııdiren ektir. "'.&-'--- e · Arkadaşını alır ve ı• Undl anı4de1wt hWdlmlerin; cq +•+•+et - et..._ 
•"---•~:.!~:L.iu; ~--:: gCSre ft yapılacaktl(. lliti) IBdnden ana kök ile onu radi· 
·~Paııu· .... tecriilte ile iJi Mtioel• Surette , ...... dı . lral 1145b batbyan YObl ve IOll ekin 

·~-ı.!!::'- .... _, ...,_ - "-- ce....ı -.- bil· Hava T ini =-~-Jt!_.ıe.,:ı: 
.... .... ..........,. diriyor;) -:- Selaln mnldinde Sadık Bilen "''el Jlk ft fonetik tülini ......... : BEN. 

il Uil• llatlılmata 1-flamL ve lbralüm iimbıde Ud hamal bir im U a.. y d 
T.._ 8zhahtma •iWirilrait- ylldliicftn byp etml~dir. -.c1ı1ı: Ankara 18, (A. A.) - Ha- .... 1..11 a ery6ztln e "ADah, uhip, 

lzertnde bulunan bıçakla !brahlrnl ı.. .... - ••· efendi" diye tandan yiibek 

" ~ 19 (Tan) - Eft&f - calmduı ve &öisünden airr surette ke~~ı:.:. 6{.=== 20i Sala- ::fhv~~~~:e:ı:::; 
1.. Qhklarmm teQit •• teUi. ,.,allımııtır. Vabya yetften zabıta haddin Ardanan 48; Antavan Hali- lan nrhlm adıdır. 
-n' '-iaki 1r.a-- ilitik ~ meımtrlatı dedlal yaralıyı hastaneye vas 24: llartin Stabe 24; A. Haram. 
~lıl*Dra ,._ dair ola lram ve auçluya da merkese ıötilrilp ifade- r• 24 i Emin IWtyagil 24; Cevat ıca. EGO 

Wlıtp •• iiı ı ı i=d• s419e. sini al~ IODf& nraldariyle bir· ra O..... 30; Morla Vehmi,.. 20,40; Nots 4 - Grek dilinde ~ an-
l,.&--l9 nmı•ın. alı 1f Jlkte~yqe telliiD etmiflerdir. Tah· Bostancı otıu 20,40; Duya! llapr Jımuna gelen "ep" kellmeainin ba-

ldttatl c1erilD olunmaktadır. Bahar 20. ....ld ~ .. ·.r Tlrk ... 111-

[Fizyonomiat Profesör Jean Carteret'nin okuyUculanmızm 
karakterleri hakkında yaptıil tqhialeri nqre devam ediyoruz:] 
Daha siyade bir memur zihniyeti sa- Hareket ihtiyacındadır. Belki tem

hibldlr. Fakat kendiaine hUrmet ettir· bel bir adam olabilirdt Fakat adaJI 
meaini bilir. 'D--u olduiu i~in durlUJllulu sevmu. ifa. 

Mazhar Keser 

~.au- wntır. Ancsk arlra-
:rette intisamı M • dqlan ile beraber 
Yer. Milnabpya oldup pmanJarda 
bayılır. Hauuiye- geçirdili net'ell C1a 
• ldbyı. yalnız bu • 

tini. ancak birkaç lundatu samanla • 
dostundan batka ruı melluolilini u 
ldmseye belli et. nutur. Mafnırdur, 
mez. Yeni ve kendi fakat ıururunu beJ 
since meçhul teYle 1i etmez. Çehresin • 
re brp emniyetais den hem çocuklu~ 
llp vardır. Anc:mk hem ol~uk se.sl- O-.n: 
hülyalarıma sınır • Uyor. llikemmel EminönB 
Jarinı g~yen bir arkadqtır. Dinlemesini bildiif kadar, 

lıı6 U1r link kumanda etmesini de bilir. Sakin bir 
ç me olili olclupu da sakla· istikbal bekliyen, bayatı arilcadelt ile 

mzmah, geçecek. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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•• 
. Şapkacılık Oğretmeni 
Bayan Muzaffer'e Göre ... 

"Başında Nasıl Bir Şapka Taşıdığını Söyle, 

Senin Kim Olduğunu Söy liyeyim ... ,, 

1 

Kız San'at mekteplerinde kızlarımız r muhtelif derslerde •. 

Kız san'at okulları ıapkacılık og· 
retmenlerinden Bayan Muzaffer, 
"TAN" ın teşebbüsü, bütün kadın ve 
kızlarımız arasında büyük alaka uyan· 
drrdığını &öyledikten ıonra; kendi 
mesleği olan ~apkacılıktan bahis açtı: 

Müsabaka 
Şart/arz Ve 
Hediyelerimiz 

1 - Diki• ve biçki, -2 - Yemek pİfİr 
mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - Ev idareai 
gibi dört kısımdan ibaret olan müubaka
mızm teknik idaresini, imtihilnlannı, mü
klfatlarınm dağıttlmaımı Kız San'at Mek
tepler-inin değerli idare ve tedrili heyetleri 
deruhd& ediyorlar. Müsabakaya herkeı 
kıyrtsız, ~artsız girebilecektir. Kupon ve
ya gazetemizin bir parçasını kesmek kül
feti yoktur. Yalnız şunlar milsabakaları
mızı S"ircmiyeccklerdir : 
Profeıyoneller, ,.-ani terziler, mürebbi. 

yeler, haatabakıcrlu, doktorlar, ebeler, 
öiretmenler •u ıazetemi:ı menıupları ile 
aileleri. 

Hediyeler - Bence en mükemmel ev kad·nla
n başlarına kendi yapt:kları şapkayt 
giyenlerdir!.. "Kiminle konuştuğunu Dikit ve biçki 

bildir, senin kim olduğunu s~yliye· Birinciye: 200 lira ~eğerinde bir pırlaıı· 
yim !" diye bir söz var. Ben bu sözü, ta yüzük. 
değiştirerek: 1 İkinciye: 150 lira değerinde bir dikiş ve 

- B d l b' k taşıdıg~ ı- nakış makinesi. . . aşın a nas~ ır şap~ a OçüncUyeı 75 lıra deierınde kumaş ve-
m söyle ... Senin kım oldugunu haber ya kürk. 
vereyim, diyeceğim. Dördüncüye: 25 lira deierinde dikiş ku· 

Bence, ciddi biT ev kadını olmak iı· tus
9
u. 

1 
, · k 1 k d'I · e, ncıyeı 15 lira değerinde bir man· 

tıy~n bayanlar, tap a armı en ı erı( ken. 
yapmalıdrılar!., Doıt bata, düşman A.ltmcıdan yüzi.ino::Üy• kadar muhtelif 
ayağa bakarmıt. Dostlarımızı. kendi- hediyeler. 
mizle me~gul etmek için mutlaka ıüs.... 
lU değil, hatta hiç süslil değil, fakat 
zarif ve yüzümüzün şeklini bozmıya
cak şekilde kendimize yaraşan şapka
yı giymek mecburiyetindeyiz. 

Yemek piıinnek: 

Şapkasına emek veren kadın, evin
de de intizamla çalışmasını, bilir. 
Htı+ta. böyle bir kadının çocuğuna iyi 
bakan bir ana olduğuna, kullandığı 
şapkaya b=ikarak hükmedebiliriz. Şap
kacılığın temin ett;ği faydalardan biri 
de kadınlarımızı tutumluluğa alıştır
rn;:ısıdır. Her mevsim icin değisen ka
dın şapkalarına aile bütçesinden ay-

Birinciye: 200 lira dcierinde bir yimek 
odası takunı. 

ikinciye: 150 lira deierinde çatal ve bı· 
çak takımL 

OçilncUye: 75 lira de~erinde tabak ta
kımL 

Dördüncüye: 50 lira değerinde 12 kişi· 
lik kare dö tabi. 

Betinciye: ıs lira değerinde çay ta
kınıı. 

Altıncıdan 100 üncüye kadar ütü, yas-• 
tık, abajur, ma~a örtı;.,.IJ <"orap, eldiven. 
çanta gibi m\lhtelif hediyeler. 

Ev bakımı: 

rılan parayı niçin evlerin daha mühim Birinciye: 200 lira değerinde bir salon 
ihtiyaçlarımı. kar§ılık tutmamalı? takımı. 

b. k • lkinciyeı 150 lira deierinde bir radyo. 
Düsünün. '1enç ır adın ki, mtsela Üçüncüye: 75 lira değerinde bir avize. 

elli kurus gibi çok az bir masraf ya· Dördüncilyeı so lira değerinde salon 
pıırak st"kiz liralık bir şapka sahibi sııati. 
olabilir. Bunun icin sadece şapkacıh- Betineiyeı 15 lira deierinde bir tablo. 

k~fd' Albncıd•n yÜ:ı:Üncüye kadar muhtelif 
ğı öğrenmek a 1 ır. hediyeler. 

Ev kadınlığı hakkrndaki kanaatimi Çocuk bakımı: 

,~-..,.•UWMt• ~ _..... .. llltltf!'t,........_ ..... 

SAGLIK ı 

ı ÖGÜTLERi 1 
Lını .......... ~ .. --ıtılNH ............. ""'"'. 
Soğuk Su mu, Ilık Su mu? 
Eski zaman adamları, bu mevsimde 

sular soğumıya başlayınca: "Abdest 
pahalılaştı,, derle~di. Şimdi abdest 
bedava bile olsa gene rağbet eden az 
olmakla beraber, sabahları tuvalet, 
sonra da el yıkamak için soğuk su
yun mu, yoksa ılık suyun mu daha iyi 
olduğu düıünülüyor. 

Keyif ve konfor bakımından, bu 
mevsimde ılık suyun tercih edilece
ğinde hiç şilphe yoksa da, İngilizlerin 
çrkardıkları, soğuk suyla duş veya 
töb adetinin ve onlara uyan sporcula
rın yaptıkları propagandanın tesirile 
birçok kimselerin zihinleri karışıyor. 

Apartımanlarında akar sıcak suları 
bulunan talililer bile, acaba soğuk su 
sağlık için daha mı iyidir, diye tered
düt ediyorlar. 

Bir kere bayanların tuvaletleri için 
ılık su, hem de kaynatddıktan sonra 
ılınmış su ister. Yazın bile kaynama· 
mış su deriyi sertleştirir. 

Erkeklere gelince, soğuk su, spor
cuların dedikleri gibi, adalelerin kud
retini arttırır. Tecrübeyle sabittir ki, 
insanın 10 derecede bir suyun içinde 
yalnız 15 saniye dursa adalelrinin ta
kallüs ıotmek hassası hem yüzde elli 
çoğalır. hem de her takallüs daha ge
niş olur. Bundan dolayı soğuk su ile 
duş veya töb bütün vücudun kuvveti
ni arttırır. 

Fakat, soğuk suyun damarlar ve 
sinirler Üzerine tesirini de bilirsiniz. 
Derimizin üzeme soğuk su geldiği 
vakit ilkin derinin içindeki sinirler he
yecana uğrar. Bu heyecanın tesirile 
gene derimizin arasrndaki küçük da
marlar birdenbire sıkışırlar. İnsanın 
üşüyünce derisinin renksiz, benzi kül 
gibi olduğuna şüphesiz dikkat etmiş· 
sinizdir. Bunlar hep bedenin soğuğa 
karşı dayanması, ve çok sıcaklık kay
betmemesi içindir. 

Ancak küçk damarların böyle bir
denbire sıkışması üzerine onların için
deki kan içerdeki uzuvlara hücum 
eder. Derideki kansxzlıia karşdrk içer. 
de lüzumundan fazla kan toplanır. 
Bundan da büyük damarlardaki tansi
yon artar. 

Sonra, eller, hele ayaklar üşüyünce 
beynimizin üzerindeki menenj zarla
rındaki kan damarlarının da sıkr~tık
larını unutmamalıdır. 

Damarların böyle bir tarafta sıkış. 
malan, öte tarafta fazla kanla dolma
ları yaşları ilerlemiş olanların işlerine 
hiç gelemez. 

Sözün JCısası, soguk ınsana ırnvvet, 
ılık su sakinlik verir. Su halde, herke
sin yaşına göre: Gen.çlere soğuk su, 
kırk beş elli yaşına gelmiş olanlara 
da ılık su. 

Lokman HEKiM 

Tokat Memleket Hastanesi 
Başhekimliği 

Tokat sıhhat işleri direktörlüğünde 
uzun yıllardanberi çalışan Dr. Şükrü, 
Tokat memleket hastanesi başhekimli. 
ği vazifesine de tayin edilmiştir. Ken
disine yeni vazüesinde de muvaffakı
yetler temenni ederiz. 

r 
Hava kuvvetlerimiz için siz 

len yardım istenildiği zaman 
lünkünden daha derin düşüne· 
·ek, dünkünden daha kesir. 
;örerek ve anlıyarak eliniz' 
:ebinize atmalısınız. , ____________ ___.J 

----- -...-..- .. ......,_,,.,., 

SUMER SlttEMASI 
2 Güzel film birden gösteriyor 

de söyliyeyim: Bence, her kadın, evi- . . 
nin kadını olrr.; • t üzere doğmustur. Birinciye: 1000 lira değerinde v.e prı.mı c 

D h bitinin teıiri ve birta. tar:f~ızda~ verilecek sigorta ve'Y.a 200 !ıra 
Bağdad Yolu 

a a sonrl\. mu .. .. t degerınde bır yatak odası takımı .. 
knn ~ö .. enek1er yuzunden tuttu~u yo- ikinciye: 150 lira değerinde bir sine 
lu değistinn;'I oba bile. ondllki ev bebi. 
k'l.dını ruhu ö]memiştir. Güniin birin· Oçünciiyo: 75 lira deierinde bir ıtra· 
de herhangi iyı' bir tesadUf. kendisini moof~nd. - .. 50 1' d - . d b' kol • . , . · d d or •uu:uye: ıra eıı;erın e ır 
tekrar evinin çevresı ıçıne ıa e e er. saati. 
Öyle bayanlar tanırım ki, y~kın ~~- Betim·iye ı 16 lira deierinde çanta. . 
mıınh"':ı k:trl:tr, bir 1111m11rta bıle pıH- A:1tın~•dan yüzüncüye kadar mubtelıf 

d"kl . . d'kl • erde öX.ü hedıytler. reme ı erını, gez: ı erı Y • "' • 
- · · 1.., ..... 1,r·l•. Simıii bu ba- Ev Kraliçesi: 

yanlardan birçoğu, kız san•at mektep- Bütil" bu imtihanlardan ııonr•, dört 
leri irı t>n çalışkan talebeleridir. kısmın dbrdüne birden glrmi~ ve muayyen 

dereceyı kazanmış olanlar arasında da bir 
Dünün kadını, anlayı' ve kavnty~şı imtih"" yapılacak ve kazanan ev kraliçe~·i 

dolayısile e~inin ~adını olmuş d~ğıl· il.an !dilerek kendi~ine 750 lira dierinde 
cii. Onu, evıne baglryan şeyler: bırt:t· bır kurk manto hedıyc olunacakttr 
kım mecburiyetlerdi. Cümhuriyet ça- ............ ·--... -· 
ğmın kadını için böyle mecburiyetler iç çamaşırları dikiyoruz. Belki günün 
yoktur. O, yalnız evini sevdiğinden do birinde erkek elbisesi de dikmeğe baş· 
lavt evinin kadınıdır. lıyacağız. 

Mektebimize birtakım evli bıwanlar . ~ zaman, kadının ev~e~i rol~: şi.~-
geliyor. Bunlar arasında erkekleri su- dtkı~~en çok daha genı~lıyecegı gıbı. 
bay olanlar var. Geçende bir subay erkegın ka~an~ı da o~ ı;ıara artmış ol
bayanı bana: "Subay şapkası da yat>ı- maksızm aılenın geçı.ı:ıınde. u~ulma
vor musunuz?" diye !lordu. Bu srJrn 0 dık ferahlıklar ba~ Agost~recektır. 
kadar ho,.uma gitti ki, "hayır!'' diye- Salahattın GUNCOR 
medim. Bugünün ev kadını icin koca
s tun gizlice basının ölçfüünü e.lıu:ak, 
birkııc gii" son,:a elinrle ı:?avet giizel 
yl'lp•lmtş bir erk.-k şa• l·a,.ile o"u ka:-

t k Zevkine dovum olmıyan hır 
şı ama , .ı::• • 1 ıi.ıroriz yerine geç~ce .. ını an ıynrum. 

Biz, tiındiden okutlatllllızda erkek 

Müsabakaya Kayit Zamanı 
Bazı okuyucularımrz müsabakamız 

için şimdiden müracaat ediyorlar. Mü
sabakamıza kayit zamanını yakında i
lan edeceğiz. Şimdiden müracaata lü· 
.ı:um yoktur. 

PlERRE RICHARD WlLLM 
tarafından ve 

AŞK RÜYASI 
(Liebestraume) 

F R A N Z L 1 S Z T' in 
hayati 

İlaveten: Yeni Paramount Jurnal 
Seanslar: 
A~k Rüyası saat 2 '4 da 
Bağdat yolu saat 4 % da 
Aşk Rüyası saat 6 '4 da 
Bagdat yolu saat 9 da 

FRAttSIZ Tiyatrosunda 
6 lkincikanun Pazartesi akJamı 

21 de Dehaki.r muşikişinaı 

MUHIDDltt ŞERiF 

TARQArt'ın 

YEGANE 
KONSER/ 
(Viyolonıel ve ud) 

. -~ ..... __ ....-....ı_ ... ..........__~~-
•• 

Ornek 
Samsun U rayı Yeni Bir 
Teşebbüse Girişiyor 

Samsun, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Son günlerde buğday ve 
un fiyatlarının düşmesi üzerine şehri
mizde ekmek fiyatlarında bir miktar 
indirilmiş, birinci 13, ikinci 11,5, 
üç.üncü 9 kuruşa satılmağa başlanmış· 
tır. 

Birkaç aydanberi ihtiyaçtan az ve 
bozuk çeşnili ekmek çıkaran "Ekmek
çiler Sosyetesi" de bir ihtilaf ytizün
den kendiliğinden dağılmıştır. 

Şimdi kendi hesaplarına çalı~an 
Samsun fırıncıları, şehrin ihtiyacına 
kafi miktarda ve nisbeten iyi bir şe
kilde ekmek çıkarmaktadırlar. Fakat 
bozuk çeşni henüz layikile düzelmiş 
değildir. Uray, ekmekleri cins itibarile 
kontrol edebilmek için bir örnek fırı· 
nına ihtiyaç hasıl olduğuna kanaat ge
tirmiş ve şar kurulu geçen toplantı· 
sında böyle bir fırının açılıp işletilme
sini kabul ederek başkanlığa 2.000 lİ· 
ra tahsisat vermiştir. 

Açılacak fırında her cins undan ay
n ayn ekmek pişirilecek ve bunlar 
satışa çıkarılacaktır. Bu auretle he~ 
ekmeğin pişkinJiği ve hem de cinsı 
kontrol edilecektir. Bari bunu uray bir 
an evvel yapsa da henüz düzelmiyen 
çeşni bozukluğundan halkı kurtarsa. 

Aydında: 

Et fiyatları arttı 

Aydın, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Koyun eti 30 kuruştan 35 
kuruşa çıkarılmıştır. Dana ve sığır 
eti yine 20 kuruştur. Sonteşrin ayın
da Aydın mezbahasında 4 deve, 2 
manda. 19 öküz, 23 inek, 264 boğa, 
104 kovun, 9 keçi, 135 kuzu, bir oğ· 
lak kes.ilmiştir. Sonteşrin aymda Iz. 
mir üzerindcen Yunanistan ve Malta~ 
ya 645 koyun, 88 öküz. 933 inek, 814 
boğa, 125 manda, 28 buzağı çıkarıl
mıstır. 

ilimizde Yenipazar ve Dalama ka
munlarında develerde çi~ek görülmüş, 
gereki yapılmıştır. Nazillinin Kızılca, 
Pirlibey, Direcik köylei1 ile Germen
ciğin Moralı köyleri koyunlarında çi
çek görülerek savaşa girişilmi§tir. 

Selçuk tünelleri genişliyor 
Aydın, (Tan) - Aydın Demiryolu 

üzerindeki Selçuk tünellerinin geni!'le
tilmesi ve yükseltilmesi müteahhide 
verilmiştir. Tünellerin bugünkü dum 
mu Devlet DemiryollarınJn mak~n(! 
ve vagonlarının geçirilmesıne elverışlı 
de~ildir. Bu iş yakında tamamlana-
caktır. · 

Köylüye toprak 
Aydın. (Tan) - Söke ilçesinde At

burgaz köyünde topraksız köylüye 
dağıtılan toprak miktarı 25 bin dö
nümdUr. Söke ilçesinde ve ilin diğer 
bölgelerindeki topraksız köylüle~e 
toprak dağıtılmak üzere muamele yu· 
rümektedir. 

Denizlide: 
Halhevinde köylü N•cesi 

Nazımiyeyi Merkeze Bağhyan 
Bütün Yollar Yapılmahdır 

40 • 50 evden ibaret bir ilçe merkezi olan Nazımiyeden bir 8Örünüı 

[Husuşi muhabirim~ ya.zıyorr] 
Elaziz, 13 

Nazımiye, Elazize 120 kilometre 
uzaklıkta ufak bir ilçe merkezidir. 
llçe Dersim dağlarının arkasında ve 
yüksek bir yerdedir. Arazi kamilen 
dağlık ve meşeliktir. Murat mruı.ğma 
katılan Peri suyu kollarından bir ufak 
derenin vadisinde bulunan ilçe daha 
ziyade bir köy halindedir. Ilçe mer
kezi işyarlar da dahil olduğu halde 
4 O - 50 evden ibarettir. Işyarlar bü
tün ihtiyaçlarım il merkezinden temi
ne mecburdurlar. Nazımiyenin Hay
daran, Hakis, !resi o)mak üzere iiç 
kzmunu vardır. Genel nüfus 7 .000 
kadardır, · 

llçede üç dört dükkan vardır. Bun
ların en fazla sermayesi 100 liradır. 

Tecim yok gibidir. Her şey Elaziz. 
den temin edilir. 
Nazımiyenin arazisi dağlık oldu. 

ğundan burada çiftçilik yoktur. Aha
lisi en çok hayvan beslemek, keçe, pa-

laz gibi şeyler dokumakta ve bir kısmı 
da ıeçimlerini temin için hariç illere 
gitmektedirler . .f{alk yiyeceğini 40 ki• 
lometre uzaktaki Mazgirt ilçesinden 
temin eder. 

İlçenin dağlık arazisinde zengin 
ormanlar vardır. Ancak yolların bu· 
lunmayrşı ve mevkiin sarpalığı yü• 
.ı:ünden bu tabii zenginliklerden isti• 
fade edilememektedir. 

1Içede iki öğretmen ve beş &ınıflı 
bir ilk okul vardır. Köy ve kamunlar
da okul yoktur. Nazımiyeye Elaziz
den Mazgirde kadar otomobille, ora• 
dan da hayvanla gidilmektedir. Ilçe 
ile Mazgirt arasındaki yol hayvanla 
gitmeğe müsait değildir. 

Palo - Nazımiye, Mazgirt - Nazr• 
miye arasındaki yollar da bakıma çok 
muhtaÇtır. Nazımiye ve civarındaki 
kamım, k8yler halkı çok fakir bir du· 
rumdadır. Bu yüzden köyll.i hükume
te olan vergi borçlarım bile vaktinde 
muntazam ödiyememektedir. - M. Y. 

.... 1111111111111111111111111 ııı ıııı unıııı ıııııııııı ııı 11111111111111111111111111ın~ 
§ B U Q U N - S 
~ M E L E K Jİnemaaında herkeıin beğeneceii, herkesin~ 
: aevecel'i emu.lııiz derecede ııüzel bir film; 

~ CENNEllE HIRSIZ~ - -- -: Fransızca sözlü ve orijinal dilde şarkıh : 
: Baş rolde: Nevyork Radyosunun birinci muganniıi ; 

§ BıNG KROSBV ~ 
=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111111111111111! 

H A R R Y B A U R' u 
PEK YAKU~DA 

HAYAT ' ACILARI 
filminde gönııeğe hazırlarunınz. 

Denizli, (Hususi muhabirimiz ~il
diriyor) ~ lki akş~m ev".el H~lk~vı~
de bir köylü gecesı tertıp edıhn_ıştır. , 
Bu toplantıya civar köylerden bırçok 
köylüler iştirak etmiştir. Halkevi tem: 

1 sil kolu (Yarrm Osman) ve (Vergı 
Hmırzı) piyeslerini oynamış, Doktor 
Rıza Derviş zehirli gazler hakk.ında 
bir konferans vermiştir. Bunu, zıraat 
direktörünün ormanlar ve hastalxkla
rı hakkındaki konferansı takip etmiş
tir. 

Tamnmı~ bir eczayı kimyeviye ve dietetik levazımatı fabrikası 

T ÜRKiYE iÇiN UMUMi 
A C E N·l E 

Kuduz köpekler 
Denizli, (Tan) - Son hafta içinde 

burada birkaç kuduz vak'ası görül
müş. kuduz köpekler üç kişiyi mrmı~· 
tır. Köpekler , öl~ilr?l~üş, ısırılanlar 

' 
arayor. Yaln1J1 meılekten olan ve bir depo teaiıi için teminat verebileıı 
müesseselerin teklifleri nazarl itibare alınacaktır. Teklifler, İyi refe. 
ran~ göstererek (Eczayi kiımıyeviye 126.516) rumuzile zirdeki adrese 
~öndeTilmesi: M. Osterr. Anzeigen. Gesellschaft A. G;, Vienne 1, 

Brandstatte 8, Autriche. 

tstanbula gönaerılmıştır. 

.--··-----., 1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Yarın akşamdan ıtibaren iL_:_ _________________ ,.....;;;;;,... _____ _ 

Her akşam 

NOVOlNY 
Birahanesinde 

MÜNTAHAP ORKESTRA 

İdaremiz ihtiyacı için listesi mucibince muhtelif eb'at
ta 60 adet dökme lastik conta yerli malı fabrika mamulatı 
olmak şartile pazrlıkla satın alınacaktır. Vermek istiyen
lerin 9-1-936 perşembe günü saat 14 te «fo 7 ,5 güvenıne 
pralarile birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonuna müracaatları. (7987) 

' 

Bu akşam saat 9 da 

•• ~E .. ~ SiNEMA 
~ ~ SINDA 

Görülmemiş derecede 
Görillmemiş derecede 

. H E . Y E C A rt L 1 
M0THIŞ 

Görülmemiş derecede M U AZZAM 
Milyonlara mal olmuş bUyUk bir fllm 

HiNDiSTAN KAHRAMANI 
Frımsııcu ~özlü Baş rollerde: 

RONALD KOLMAl1 .. LORETTA YUttG ve on binler 
ce figüran, fil ve vahşı hayvan. Avrıca: .Paramount dü~ya 
haberleri Almanya. lnı?iltere beynelmilel futbol maçı ve saıre. 
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Yunanistanda 

SC>:N l-l.A.13E~ Venizelosun 

'' •t S L 1 G 1 . t• f Yeni Bir istı a ırası ava e e mış ır.,, Mektubu 
,, H , . eryo nun Radikal Parti Liderliğinden istifası Cumurcu Partiler Yeni 

Seçimde Rejim Meselesini 

Manidar 
DIŞ POLiTiKA 

ltalya ·Habeş 
Davasının 
Başka Bir Safhası 
İtalya • Habeı ihtilafının tetkike 

deler bir cepheıi de her memleke -
tin iç politika11nda UıYandırdıiı a. 
kiılerdir. ltalya • Habeı harbi, her 
memleketin iç politika11nda faıiıt • 
lik ile ecMyaliatlik ara11nda bir mÜ
cadele teklini almııtır. Soıyaliıtler, 
fafİat olan ltalyaya kartı ıiddetli 
hareket edilmeaini iıtiyorlar. Bu 
tiddetin MuHoliniyi düıüreceğini 
ve ltalya'da ıoıyaliıt, hiç olmaza• 
liberal bir idarenin kurulacağını Ü. 
mit ediyorlar. 

Diier taraftan f aıiıtler, ltalya fa. 
tiıtlerini korumak için ltalya ile 
•ulh yapılmaıını iıtiyorlar. Mu11oli. 
niyi korumak, bunların nazarında, 
dolayııile, kendi ıiy .. al iund~l~ris:ıi 
de takviye etmektir. Bunun ıçındır 
ki, ltalya _ Habeı ihtilafının neti • 
ceai, faıiatliğin ve aoıyaliıtliiin mu. 
kadderah üzerine de büyük mikyaa 
ta amil olacaktır. 

Büyük devletlerin vaziyetlerini 
ayrı ayn araıtıralrm: Sovyet Ruı • 
ya dünyanın en büyük ve en ileri 
aoıyaliat devletidir. Gerçi kollek • 
tif banıa çok aıkı ballarla merbut 
olan Sovyet hükUıneti, ltaLyaya kar
tı takip edeceği ıiyaıayı tayin eder. 
ken bu bağlan ıözönünde bulundu. 

• rarak mütecavize karıı zecri tedbir 
lerin tatbikinde 11rar etmiıtir. Fa • 
kat Sovyetler bu karan verirken, 
herhalde hal yanın f aıiıt bir dev -
Jet olduiunu da unutmamıılardı. 

Franaaya ıelince; burada faıiıt 
aoayaliat miicadeleıi çok açık ola • 
nk göze çarpıyor Bütün aol cenah 
partileri ve ıoayaliıt radikal parti. 
9inin aol zümreıi balyaya karırdrr. 
&unlar ltalya hakkınd .. zecri ted • 

::et~=~~· 711t.f ~~~d~:t;. 
Birçokları, tiddet ıiyaaetini fa§iıt re 
jimini yıkmak ve Mua.aoliniyi iıkat 
etmek için terviç ettiklerini açık 
aöylüyorlar. 

lngilterede de bu ıağlar ve ıollar 
mücadeleai bütün hararetile devam 
ediyor. Fakat bu memleketin ita] • 
ya emperyalizma11na kartı Huıuıi 

bir vaziyeti vardır: lnıilterede bir 
defa itçi partisi f aıiıt aleyhtarı ol. 
duğu için İtalyanın aleyhindedir. 
Fakat İtalyanın Habetiıtanda yer • 
lepneıinde lngiliz İmparatorluiu 
için bir tehlike ıördüklerinden ko. 
yu aağcı olan lnıiliz emperyaliıtle
ri de ltalyaya kartı tiddet ıiyaaa • 
aında Soıyaliıtler ile birletmitler • 
dir. Binaenaleyh lngilterede ltalya
ya karıı koyu aağlar ile solların bir 
!kombinezonunu ıörüyoru:ıı. 

lakandinavya memleketlerinde de 
ltalyaya kartı takip edilecek ıiya • 
.. üaerinde sallar ile aollar arasın. 
da böyle bir noktai nazar aynlığı 
&'Örülmektedir. 

ltalyanm Habeıiıtanda giriıtiği 
tetebbüaün f aıistlik ile aoıyalistlik 

araaında bir mücadele teklini aldı • 
iını MuHOlini de hi ... tmiı olacak. 
tır ki, balya gazeteleri ikide bir, 
İtalyanın içiılerine müdahaleyi aa. 
la tecviz ebniyeceklerini ili.n edip 
durmakta ve ltalyanlan Muasolini. 
nin etrafına toplanmaya davet et. 
tnektedirler. 

Siyasi muharrirl~rden biri, dıt po. 
litikayı, iç politikanın dıtarl doğru 
\laanımaaı diye tarif etmitti. ltalya • 
Habet harbine kartı muhtelif mem 
l.Jcetlerdeki aiyaaal pa:tilerin aldık 
lan •aziyet bu tarifin doğruluğunu 
b Ü t Ü n açıkhğı ile belirtmit • 
tir. A. Ş. E; 

Yeni Yunan Bakanları 
Atina, 19 A.A. - Yeni tayin edi. 

len bakanlar, buıün yemin etmiıler 
dir. 

Bunlar, Sü Bakanı, General Pa _ 
pqoa w Epir v&lisi General Pana-
7ota.ka.tur. 

lbniııutla Yeni Bir Anlaşma 
Kudüa, 19 A.A. - Arap ıaze. 

telerinde çıkan bir telrrafa ıöre, 
lbni11uud, lnıiltere tarafından ya. 
Pılan telkinler Üzerine Bahreyn a • 
daaı te1hi ile bir tecim ve aakerlik 
&ndlafm&llllı müzakere etmek Üze.. 
l"t Elhu viJ-v .. ti"" a-elmittir. 

Bir İşaret Addedilebilir,, 

Uval ve Beryo, .Parıamenton un ıon gürültülü celselerinden 
birinde yanyana 

kabineye ve kabinenin ıerefine olan 
ihliaının bir tezahürü olduğunu mu· 
maileyhe iıbat etmeye teıebbüs eyliye
cektir. 

[İngiliz efkarı umumiye.inin Bald· 
vin Kabinesine karşı aldığı cephe ge· 
rek Baldvinin, gerekse Lavalin vazi
yetlerini tehlikeye düşürmüıtür. Bald
vin Paris tekliflerini hazırlamanın bil· it 
liln meauliyetini Samvel Hor'a yükle
terek kabinesini kurtarmağa çalı~ak

Heryonun beienJiii politika 
Pariı, 19 A.A. - Heryo, dün Radi

kal sosyalist fırkasının icra komite
ıinde şu beyanatta bulunmuıtur: ta ise de Samvel Hor'un istifasından 

sonra da Avam Kamarasının bugünkil 
hükQmeti devirmc.i ihtimali her za
man mevcuttur. Zira ekseriyeti elinde 
tutan partinin birçok hizipleri düne 
kadar Samvel Hor'un politikasını tas· 
vip etmiş olmakla Baldvinin ulusa kar
tı verdiği söze uygun hareket etmedi
ği kanaatindedir. Fakat asıl kötü du
rum Lavalin durumudur. Zira Fransız 
efkArı umumiyeıinin en kuvvetli kıs
mı İngiltere ile atbaşı beraber gitmek 
arzusundadır. "Mussolini • Laval,, an
laımaaının dııına çıkmak istemediğini 

"lnıiltereyc olan itimadımızı mu· 
hafıza edelim. Biz, ıulhe doğru olan 
yolumuzda onu daima yanıbalımızda 
bulacağımıza kaniiz. Lavalin talyayı 
yanıbaıımıza getirmeye uğraımakla 
ıulhü müdafaa etmek iıtemiı olduğu
na samimi ıurette inanıyorum. 

İtalyanın bu itte kurban vaziyetin
de oldutuna kani olsaydım, onu müda
faa ederdim. 

Heryo "Milletler Cemiyeti mukave· 
lenameıinc iıtinat edecek bir uzlaşma 
formillUne taraftar bulunduğunu., ill
ve eylemittir. 

Komite, bu mealde bir takrir kabul 
etmiıtir. 

iki aydanberi muhtelif veıilelerle isbat 
etmit olan Lavalin lngilteredeki bir 
dıt politika değişikliğine ayak uydur· 
mık iıtcmemesi E:k mümkündür, Son 
te~ı•l14lE>""..,_..na •t--.un ~u vaa--ı ---.:-~~-~~..-.,.--~He_!Y-o)IG hü<"unt 
feti tebartl, M ete çalıştıklarını Parl•, H A.A. - Heryonun ıt a-
ve İngiliz politikasının yeni temayülle- u, Fransa hilkOmetinin, Italyan • Ha
ri karJısında bugünkü siyasasında de- beş davası karşısındaki siyasası hak
vam edebilmesini temin için Lavalin kında uzun ve §iddetli münakaşaları 
Parlamentodan bir itimat reyi araya- mucip olmu9tur. 
cağını bildiriyorlar. Hcryonun Radi· Radikal sosyalist partiainin icra ko
kal Parti liderliğinden istifası üzerine mitC&i, partinin durumunu tesbit eden 
sırf bir kısım radikal reylere dayana- bir karar aldığı sırada, üyelerden Vi
rak ekseriyet temin edebilmiş olan La. dal, Heryoya şiddetle hücum ederek, 
valin bu sefer Sırat köprüsünden geçe- "kendisini, Cenevre andlaşmas.nın 
memesi ve yuvarlanması uzak bir prensipleri hilafına hükumetle elbirli-
ihtimal aaydamaz. ği etmiı olmakla,. itham eylemiştir. 

Son telgrafları veriyoruz:] Heryo icra komitesinin ısrarlarına 
Paris, 19 A.A. - Herriotun ue bil 

hassa Sir Samu•l Horun ortalıkta 
ueluele uyandıran İ•tif asının, ba.&ı • 
ları Mus•olini'nin dünkü nuUrunun 
teaİri ile uultubulmuf olduğu miita. 
leasındo bulunmaktadırlar. Bu iki 
İstifa, bu ıabahki Paris gazetele. 
rinde derin bir heyecan doğurmuı. 
tur. 

Birçok çeuenlerin Luval • Hor pro 
iesinde beklenmekte oldultları bü • 
tün ümitler uırsılmııtır. 

Maten wa.aete•i diyor iti: 

rağmen iıtifuım geriye almamıştır. 

Laval itimat reyi ara. 
mıya lüzum görüyor 

Paris. 19 A.A. - Bilhassa Sir Sam· 
vel Hor'un istifası ve Milletler Cemi
yeti konseyinin kararları dolayııile, 
Saylavlar Kurulu bu ayın 27 sinde ic
rası kararlaştırılmış olan harici siya· 
saya ait müzakereleri daha evvel yap
mak istiyecektir. Umumiyetle dtişü· 
nUidüğUne göre Laval, kendi mesai ar. 
kadaşları ve Cumurrcisi Lebrön ile gö
rilştilkten sonra bu müzakerelerin hat· 
ta 20 ilkk!nunda icrasını bile kabul e· 
decek ve itimat meselesini ileri aüre
cektir. 

Müzakere Etmiyecekler 
[Ati na yeni ıeçim hazırlıkları ile 

me11uldür. Kral yapılacak seçimin 
tam bir bitaraflıkla idare edilme1i 
ve ite hile karıttırılmamuı için De. 
merciı'in aldığı tedbirleri tetkik ile 
me11uldür. Son telırafları veriyo • 
ruz:l • 

Atina, l 9 ( Huıuıi) - Baıbakan 
dün yeni yapılacak aeçime hile ka. 
rııtırılmaımıaaı için alınma11 Jizımge 
len tedbirleri ve aeçimde tatbik e. 
dilecek yeni ıiıtem dolay11ile aay. 
lavların nekadar çofalacaklarını ar 
zetmittir. 

Saylav adedinin üç yüz olacaiı 
tahmin edilmektedir. Kral Sü Ba • 
kanlıfına General Papagoa'un ve 
lpir umum valiliğine General Pana 
yotakoı'un tayinlerini taıvip etmiı. 
tir. 

Gazeteler, "bunların ve Makedon 
ya ıenel valiliğine tayin edilecek 
olan General Ekaadakdiloı'un ıe. 

Papanastasyu, Uemircis 

çime hile ve feaat karıthrılmamuı. 
nı temin edecek kuvvetli birer te • 
minat addedilmeai li.zmı geldiği,, 
kanaatindedirler. 

Mihalakopulo• Dıı 
Boltanı o l u y o r 

Atina, 19 (Huıuıi) - Gazeteler 
Mihalakopuloıun Dıt Bakanlığına 
ıetirilmek üzere oldutunu yazmak 
tadırlar. 

V eniaelo• lrrali na•rl görüyor 
Atina, 19 (Huıuıi) - Venizeloı, 

eaki ayan bafkanı Gonataı'a gön. 
derdiii mektupta diyor ki; ''tahli. 

th:Hlnwll--.oınra ırıt.nr pamnJn 
kralı tanımuından bahaederek aöy. 
lediğiniz güzel ıözlerden dolayı sizi 
tebrik ederim.Bc:ı takip ettiğirn siya 
aanın doğru olduğunu iddia etmek. 
leyim. Kralı tanımakla cümhuriyet 
mefk\ıreaini terketmit değiliz. Bu 
ancak kralın cümhuriyet idealine 
uygun oı:nağı kabul etmekle tah • 
tını daha sağlam bir kerevete oturt 
nıak iatediğini ifade eder. 

Rejim münalrafo edilmiyor 
Atina, 19 (Huıuıi) - Cümhu • 

riyet partiıi lideri Papaandreu 
"Cümhuriyetçi partilerin bu seçim. 
de rejim meıeleıini mevzuu bahiı et 
miyeceklerini,, aöylemi~tir. 

Sinema Artisti T elmanıp 
Ölümü ' 

Holivut, 19 (A.A.) - Esrarengiz 
bir surette ölmü! olan artist Telma 
Tod'un cesedi üzerinde yapılan otopsi, 
artistin geceyi geçirmiş olduğu garaj
da açık bırakılmış olan bir motordan 
çıkan gazlarla zehirlenmiş olduğu fik· 
rini teyit etmiştir. 

"Bundan böyle /ngiliz k•bineıi, 
Sir SamCJel Hor'ın haleli kim olur. 
ıa olsun, Milletler Cemiyeti paktı. 
nın ltaydettiii taahhütlerle tahdit 
edilmiı olan dar bir politika için de 
mah•ur kalacaktır, Ualaıtırma pro. 
;esinin akibeti fOlt ltaranlılt wörü • 
nüyor. Milletler Cemiyeti taraftan 
olanlar, mi•alem harfiyen tatbiki 
prensipinin yeni bir preıtij lta.aana. 
coiı fikrinde bulunmaktadırlar.,, 

J ournal yazıyor: 
"Sir Samvel Horun istifası haberi, 

Cenevrede bir bomba gibi patlamııtır. 
Bu hadiseye sebebiyet veren imi! Mus 
solininin Pontinyada söylemiı olduğu 
söylevde, öyle zannediliyor ki, Lon
dra, İtalyan sansörünün son derece ıh· 
ti.marnla gizlemeye çah§mıt olduğu 
b~rçok şeyleri öğrenmİ§tir. Site, Düçe
nın fena bir şekilde birtakım iphamla
ra, mürailiklere telmih etmiş olduğu
nu haber almıştır. Bunun Uzerine şid
detli bir hiddet fırtınası en muhafaza. 

Uzak Şarkta 
Japon Generalı Değil, 

Çinin Çarı! 

karları bile ayaklandırmıştır. 
En sol cenah organları olan Popu-

ler ile. H~manite, Paris planını vücu
de getırmış olanlar aleyhindeki neşri
yatına devam etmekte ve Sir Samvel 
Horun istifasını Lavalin istifası takip 
etmesini istemektedirler. 

Eko dö Pari gazetesi, Heryonun is
tifasından bahsederek diyor ki: 

"Tam Sir Samvel Horun istifası a
nında istifa etmekle Heryo, acaba ken
disini yeni vaziyetin her ne pahasına 
olursa olsun Habeşistanın mUlkt ta· 
mamiyetini muhafazaya azmetmiş ada. 
mı olarak mı ortaya atmak istemiştir? 
Yarınki Mdiseler, bu sualin cevabını 
verecektir. Zira, Heryo, ıimdi haı-cke
tinin ehemmiyetini göstermek için La. 
vale dönecek ve hiç tUphesiı istifasının 

"Çin Kuvvetleri Çekiliyor, Çinli Talebenin 
rtümaylşlerlnl Japonya protesto Etti.,, 
Pekin, 19 A.A. - Hopey ue Ça. 

hann ııiyaaal konaeyinin Ku~y Çin 
de kendi nüfuzunu takviye etmek 
için yapmıı olduğu illt teıebbü•, Ja. 
pon a•keri erlrônı taralındnn l11ınn 
lttırıılanmııtır. Kon:.ey a.aalan, Ja. 
pon 11enerali Doiharaya 8İderek 
ıarki Hopey'in muhtariyetini ilga 
etmesini istedikleri zaman general, 
kendilerine mukabil bir talepname 
göstererek Konaeyin niumatını 
Nankin hükumetine daha cıa tabi ol 
duiunu 11öat•recelt bir ıekilde tadil 
etmelerini rica etmiftir. General, 
kon•ey a.aa81na konaeye fU İ•mi 
vermeelrini tauaiye etrniıtir: 

"Muhtar ue anti komüni•t hüku. 
rnet lton••)'İ.,, 

Çin Kuvvetleri Çekiliyor 
Tiyençin, 19 A.A. - Japon silel 

komutanlığı Çin kıtalarının ellerın. 
de tuttukları Muhtar Doğu Hopey 
bölgeaindeki ve Tiyen Çin'in doğu_ 
aundaki noktalan tahliye edecekle. 

rini beyan ederek demiıtir ki: 
''- Bu teaviye ıureti, Japonya • 

nın Cin lutaları ile mahalli hüku -
met arasında yapmıt olduğu tavaa. 
ıut neticeainde kararlaıtırılmııtır,, 

Japonya Hiddetlendi 
Tiyençin, 19 A.A - Japonlar, .tal•· 

be nümayitlerini proteato etmek Ü. 
zere Cin makamatı nezdinde siddet 
ı; teıebbüılerde bulunmu,lardır. 

Nümayiıler devam ediyor 
Nankin, 19 A.A. - Nankin'li üç 

bin talebe_, nümaayiılerde bulumnuı 
lar ve ''kahrolaun Japonya,, diye ba 
ğınnıılardD'. 

Venezüella Cumhurreisi 
Öldü 

Karakas, 19 (A.A.) - Venizüella 
CUmhurrciıi General Yuan Vicente 
Gomez, 78 yatında olduiu halde vefat 
ctmittir. 

italya - Habeş 
[Baştarafı birincide} 

Adisababadan cephelere mütemadiyen muntazam Habeş 
kıtaatı sevkediliyor 

Samuel Horun i•tila•ını Romanın 
bir ka.aancı -.ırctinde telaJ,lti etmek 
mümkün olamaıı. Adiı1.baba ue Ro. 
madan ııelen •on telııralları ueriyo. 
ru.a:l 

Roma, 19 (A.A.) - Büyük Faşiıt 
meclisinin toplantısında Fransız • In
giliz teklifleri iızerine hbd olan ıiya. 
sal durumun incelendiği haber veril -
mektedir. Meclis açılırken, Du9e, Ma
reıal Bono'yu selamlayarak: 

"İsminin, Adua ve Makalle'nin fet
hine bağlı kalacağım,, söylemi§tir. 

BUyUk meclis, yarın yine toplana -
cakur. 

Havas muhabirinin bildirdi
ğine bakılırsa, iç durumun son 
24 saat zarfındaki inkişafı, her 
türlü fili diplomatik anlaşma 
ümitlerini kırmıştır. 

Paris ve Londranın teklifle
rine İtalyanın bugün cevap ver 
mesi bekleniyor. Bu cevabın 
müsait bir tarzda olacağına 
hiç kimse inanmamaktadır. 
Roma, 19 (A.A.) - Büyük faşist 

meclisinin neşrettiği tebliğin kısalığı
na hiç kimıe pşmamııtır. Siyasal çe· 
venler, hükumetin dıt siyaaasının ana 
hatları, meclisin da&ılmaaından önce 
neıredileccğini tahmin ediyorlar. 

Teklifiniz Bir Man
dadan da Beterdir 

Adisababa, 19 (A.A.) - Habet hü
kOmeti, buradaki İngiliz ve Fransız 
sefaretlerinin notalarına vermiş oldu
iu r.eaml cevapta Pariı plinını "bir 
man<lıı dan daha beter,. diye tavlif et • 

mcktedir. Bu notada Pariı teklifleri • 
nin kabul edilemiyeceğinin ilave edil • 
miı olduğu ıöylenmektedir. 

Cephelerde 
Asmara, 19 (A.A.) - Röyter Ajarı 

sının, İtalyan ordusu ile birlikte bulu
nan muhabirinden: Italyanların 300 
telefat vermelerini mucip olan Şire 
muhar~bcıi, 500 kiti kaybeden Habeş· 
lerin yenilmesiyle neticelenmittir. Til· 
fenk ve mitralyözle te§hiz edilmit olan 
İtalyanlar dar bir geçidi tutmuılar ve 
kendilerinin geri çekildiklerine zahip 
olan Habeıter hiç çekinmeden buraya 
ıokulmu1lardır. Bu sırada ltalyanla • 
rın birdenbire ate§ açmalariyle yalın 
ııilahla hücum eden Habetler, boğaı 
boğaza kavgaya tutuşmak istemişler• 
se de, mitralyözler buna mani olmuş• 
tur. Muharebeye tanklarla uçaklar da 
katıldığından, uzun bir savaştan son
ra, Habe§ler, karanlıkta çekilip git • 
mitlerdir. 

Aksum ve Assab 
Cenevre, 19 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti çevenlerinde ltalyamn Aksum 
9ehrinin Vatikan gibi yarı müstakil 
mukaddeı bir !ehir olmaaını iıtemıı 
olduğu ıöylenmektedir. İtalya. bu su
retle Romanın davasına mUzaheret e • 
den Kıpti rahiplerin ıempatisini muha 
faza etmek istemektedir. 

Diğer taraftan, ayni ~venler ltal • 
yanın Aısab ti ı Habeşistana ve • 
rildiği takdirde adaki polis kuvve• 
tinin kontrolU hakimın kendisine ve
rilmeaini iıtemiı olduiunu beyan eyle
mektedir. 

Horun istifası Bomba Gibi Patladı 

Cemiyeti konseyi celsesinde Eden, 
Fransız ve lngiliz hükum"tlerinin 
bir teıviye ıureti bulmağa na1ıl me 
mur edilmiş olduklarını hatırlatm.f· 
tır. Mumaileyh demittir ki: 

"Bununla beraber her iki hi.ttu • 
metin iki tarafça ve Milletler Cemi· 
yetince kabul edilemiyecek herhan· 
gi bir teklifi ileri sünniyecekleri ka 
bul edilmiıtir. Şura.mı ehenuniyet· 
le kaydetmek lazımdır ki, Pariı tek 
lifleri, ahval ve ıerait ne olursa ol • 
ıun meriyet mevkiine kon11lmaıı la• 
zım gibi ileri sürülmemiıtir.,, . 

"Eğer bu tekliflerin üç taraf 
ça kabul edilebilecek bir ha 1 
suretının esaslı şartlarını 
yerine getirmemekte olduğu 
anlaşılacak olursa, İngiltere 
hükumeti, bunları tavsiye et -
mekte, bunlara müzaheret ey
lemekte devam edemlyecektir. , 

iki tarafı uzlaft nnak için ıarfe
dilen bu hususi ıayret, o zaman ln
gilterenin elde etmek istediği gave
ye ulaşmam 1 sayılacrık ve lng-ilte
re de bu yolda devamdan vazgeçe
cektir.,, 

İstifa Cenevrede Bom
ba G i b i Patladı 

Cenevre 19 (A.A.) - Franıız çe
venleri, heyecan içindedir. Zira lngi· 
liz bakanının istifası, geçenlerde ak· 
dedilmiş olan Lava! - Hor itilafının bir 
neticesidir. Fransız çevenleri, Pa riı 
müzakereleri sırasında Sir Samuel 
Hor'un göstermiş olduğu cesaret. rea· 
lizm ve yüksek görüş gibi meziyetler
den bahsetmektedirler. 

Milletler Cemiyeti çevenleri, Mus • 
ıolininin söylemiş olduiu nutkun bu 
iıtifayı içtinabı nakabil bir hale getir
miş oldıığu ve bu istifanın müst11kbel 
m\izakı!releri Üzerinde acil ve derin 
aki"lori olacağını beyan eylemekte -
mektedir. 

İstifa Kabul Edildi 
Londra, 19 (A.A.) - Kabine, Sir 

Samvel Hor'un istifasını kabul etrnit· 
tir. 

Yeni Dış Bakanın Ta
kip Edeceği S i v a s a 

Londra, 19 (A.A.) - SaHihiyettar 
sevenlerde hakim olan umumi dilşUn
ce, yeni Dışifleri Bakanınnı ltalyaya 
kartı. Milletler Cemiyeti taraftarlın -
nın istedikleri gibi, son derece azimki· 

[Baştarafı birincideJ 

rıme bir siyasa kabul edeceği merke
zindedir. 

Londra Gazetelerinin 
İstifa Üzerine Yürüt-
tükleri Mütalealar 

Londra, 19 (A.A.) - Sir Samvel 
Hor'un istilasından bahseden "Timcs,, 
gazetesi diyor ki: 

"Bu istifa, içtinabı gayri kabil bir 
hadise idi. Bu istifa, bir adam için ma 
:::ur görillebilerek ve fakat bir bakan 
için mazur g<srülemiyecek olan bir ha 
tanın neticesidir. Bugün Avam Kama 
rasında yapılacak olan müzakerelerin 
Büyiık Britanyanın bütün prestijini 
iadeten tesis etmeğe kat'iyen karar 
\•ermiş olduğunu göstermeai icap eder. 
Sir Samvel Hor'un yapmıı olduğu ha
ta kabilinden hatalar, asla tekerrür et 
memek icap eder.,, 

Londra, 19 (A.A.) - Deyli Telgraf 
ve Taymis gazeteleri Par's planından 
ötUrU Sir Samvel Hor'u ıahsen mes'
ul gösterdikleri halde. Deyli Meyil o
nun sadece zecri tedbircilere kurban 
gittiğini yazıyor. Dcyli Herald (Sosya 
list) da diyor ki: 

"lki tane Dıt Bakanı bulundurmak 
ve iki çeslt dış ıiyasa r:Utmek sistemi 
bizi !ernkete ıürüklemi~tir. Bundan 
böyle Milletler Cemiyeti ile Cenc\·rc 
2.ndlaşmasına dayanan bir tek siyasa 
gütmeliyiz ... 

Niyüz Kronikle şu mlital•yı yUrütil 
yor : 

"Sir Samvel Hor'un istifası İngiltere 
efkarı umumiyesinin kudretini 5!Östeı 
miştir. Geçmiş zamanlarda keııdisine 
sad;ıkatle hizmet etmiş bir arkaifası 
fırlatıp atmakla Baldvin kabinesinin 
sarsılan itibarını iade edemez. 

Amerikalılar Baldvin-Laval
Hor'la A 1 a v Edivorlar ! 

Nevyork, 19 (A.A.) - Bu sabahki 
Amerikan gazeteleri, Bııldvin, Lava] 
ve Hor ile alay eden makRleler neş • 
rediyorlar. Nevyork • Taymh: ''Fran 
&rz • İngiliz diplomasisi affedilmez bir 
pot kırmış ve parlak bir hezimete uğ
ramıştır. Sir Samvel Hor'un istifası, 
lngili% hUkumetinin, içinden çıkılmu 
bir bataklığa S8plandığını itiraf eden 
bir hadi5edir ... diyor. 

Herald TribUne d;yor ki: "Balddn 
ne derse desin. son derece pııtAvatsız
ltkla idare edilen, ve dilne kadar rlev
rin en muktedir adamlarından biri di
ye alkışlanan bir dış bakanının har • 
canmasile neticelenen bir acalp iti ka
tiyen izah edcmiyecektlr.,, 
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l - Fransızların yaptıkları son sistem büyük deniz uçağı hnrreisi Ruzvelt. 4 - Bir Japon muhrip filotilası Çin sularına gi
''Tegmen - Paris,,. 2 - Bir Fransız hafif kruvazör filosu son ma- diyor. 5 - Gerek deniz konferansında, gerek Cenevre<le büyük 
nevralarda ... 3 - Deniz konferansından istediği neticeyi alamaz- roller oynayan Fransanın Cümh nrreisi Löbron. 6 - S. M. II V it
sa büyük bir inşaat yarışma başlayacak olan Amerikanın Cüm- toriyo Emanuele. İtalyanların Kralr. 7 - Orduları Çini ve politi-

Sovyet Rusyada 
Bir Sinema Şehri 
Kuruluyor 

" Le Pelit Parisien,. den: 

Sinema sanayii direktörlüğü Sovyet 
Rusyanın cenubunda bir Holivut te· 
sisine karar vermiştir. Bu şehir Ka
radenizin şark sahilinde kurulacaktır. 
Bu yeni sinema şehrinin kurulması 
için verilecek tahsisat 350 milyon do
lara baliğ olmaktadır. Bu şehirde 100 
rejisör idaresi altında senede 200 film 
çevrilecektir. Bu maksatla 120 opera
tör, 40 dekorcu ve 500 artist kullanı
lacaktır. Sovyet Holivudunda 20 bin 
kadar nüfus bulunacağı tahmin edili· 
yor. Yalnrz burada yapılacak filmle
rin, Amerikan filmlerine rekabet edip 
etmiyeceği meselesi düşünülmektedir. 

ingiliz rtüfuzu 
Tehlikede 

Alman gazeteleri Fransa ve İngilte
r e tarafından İtalya ve Habeşistana 
yapılan teklifleri muhtelif tarzda tef
sir etmektedirler. Deutsche Allgema
ine Zeitung diyor ki: 

" Meselenin en garip noktası, bu 
tekliflerin Amerikada uyandırdığı he
yecandır. Amerika uluslar sosyetesi
ne dahil olmıyan bir devlettir. Bu
nunla beraber bu memlekette, İngil
terenin uluslar sosyetesine ve Habi.~ 
imparatoruna karşı gösterdiği ihane
te duyulan infial pek büyüktür 
Amerikanın bu hissi, ne imparatora 

karşı duyduğu ro,,erhametten ve ne de 
uluslar sosyetesine karşı beslediği 
muhabbetten ileri gelmiş değildir. A
merikalılar, münhasıran faşizme a
leyhtardırlar. 

İngiltere hükumetinin vaziyeti pek 
müşküldür. İngiltere, uluslar sosyete
sini müdafaa etmek suretiyle kazan
mış olduğu nüfuzu, bu suretle tehli
keye düşürmüştür. 

Bize gelince : Biz başkalarının işin
de hakem olmak istemiyoruz. Biz hiç 
bir menfaat beklemiyen seyircileriz. 

Bizi alakadar eden yegane mesele şu
dur: Uluslar sosyetesi kadrosu dahi· 
tinde statükoyu değiştirmek için yapı· 
lan bu ilk tesebbüs acaba nasıl neti
celenecektir? ;, 
Diğer taraftan Boersen Zeitung di

yor ki: 
"Herkes bilir ki, Almanya, İtalyan 

Habeş ihtilafında mutlak surette bi
taraf kalmıştır. Bu meseleden çıkacak 
hiçbir dostluğa veya düşmanlığa işti
rak edecek değiliz. Fakat kat'i olan 
bir nokta vardır; o da sudur: Stresa 
sözü bizim için bir Alnl'an aleyhtarlı
ğı ifade eder. Stresa cephesinin yeni
lenmesi de dostane olmıyan hatta Al -
manyaya karşı düşmanca bir hareket
tir. Stresa konferansının manası ve 
ameli tesirleri bize böyle düşünmek 
te hak veriyor.,, 

Bulgaristanda 
Komünist 
Tehlikesi mi 

" Atinaika N ea" dan: 

Bugün anlaşıldığına göre Köse 
İvanof kabinesinin teşekkülü arifesi
ne kadar eski partiler şefleri olan 
Molinof, Yaliçef, Pastoakhof, Burof 
ve diğer zevatın Malinofun evinde 
toplanarak 19 Mayıs 1934 te vuku bu
lan rejim tebeddülünden dolayı mem
leketin girmiş olduğu çıkmazdan ne 
suretle kurtulacağını müzakere et· 
mişlerdir. Filhakika o zamandanberi 
Bulgaristanda dört kabine değişmiş
tir. Bu toplantrlar ayni zamanda To
şefe müteveccih idi. Toşef kabinesi 
de Çankofun çıkardığı bir beyanname 
ile devrilmişti. 

Çankofun birinci beyannamesi Zla
tiff tarafından nefyedilmesine sebep 
olmuştu. 

Diğer taraftan Çankof bugün gaze
telere vaki olan beyanatında 19 Ma
yıs 1934 ten evvel olduğu gibi ondan 
sonra da, herhangi bir eski parti ve 
grup ile her türlü siyasal teşriki me
saiye muhalif olduğunu ve Malino
fun evindeki toplantılara çağmlmış 

olmakla beraber bu daveti kabul et-

mediğini söylemiştir 
Çankof tek başına iktidar mevkiine 

geçmek istiyor. Kral Boris'in nihayet 
kendisini davet edeceğini ümit etmek
teilir. Çünkü taraftarlarının fikrine 
göre Köse İvanof mevcut güçlükleri 
yenemi:yecektir. Bunlar diyorlar ki: 
"Köse lvanof kabinesi, intihabı yap
mağa memur olduğundan, intihabat
ta çiftçi - komünist partisinin galebe 
çalması muhakkaktır. 

Fakat çiftçi - komünist partisinin 
iktidar mevkiine gelmesi vaziyeti ka
rıştıracaktır. Kral da tehlikeyi anlıya
rak intihabatı yaptırmaması için ni
hayet Çankofu iktidar mevkiine ça
ğırmakta gecikmiyecektir. 

Bu takdirde Çankof taraftarları in
tihabatta kazanacaklardır. 

italyan karbüranı 
Popolo d'l talia'd an : 

"Agenzia Generale l taliana Petroli., 
fennin bütün modern keşiflerini tat -
bik etmek suretiyle, milli karbürağmı 
olan Robur'u meydana getirmeğe mu
vaffak olmuştur. Essansın pekala yeri
ne gecebilmekte olan Robur İtalyan 
mahsulatınm yüzde 52 sini harcamak
tadır Motörler daha ziyade alestikiyet 
vermekte, daha iyi randıman alınmak
ta ve memnuniyet verici bir şekilde iş
lemektedir. Robur' un imaline yarayan 
İtalyan mahsullerinin azim nisbeti, e
ğer bütün vatandaşlar bu karbüranı ka 
hul ettikleri takdirde, petrol ithalatrn 
dan azim mikyasta tenzilat elde edil
miş olacaktır. Bunun da siyasi ve iktı
sadi faydalarım isbata kalkışmak Jü -
zumsuzdur. Onun içindir ki herkesin 
Robur'u kullanması bir vazifedir. 

Hayata Fasıla 
Vermek Kabil mi? 

" Le Matin" d en : 

Nevyork Tıp akademisinde bir 
konferans veren profesör Alexis Car
rel, pek güzide dinleyicileri merak v'! 
hayret içinde bırakan bazı fenni fikir
lerden bahsetmiştir. Profesör insanla
rı arasıra tabii hayata dönmek şarti-

le, asırlarca yan yaşayış halinde bu· 
lundurmanın, fennen kabil olduğunu 
söylemiştir. Profesör Carrel tabiat ve 
fennin, hayata fasıla vermek imkanını 
bahşettiğini söyledikten sonra demiş· 
tir ki: 

- Bazı insanların uzun müddet 
istirahate bırakılarak bilahare tekrar 
tabii hayata dönmeleri ve yeniden bir 
yaşama devresi geçirmeleri kabildir. 
Unutmıyalım ki bugünün hayalleri 
yarının hakikatidir. 

iki babalı 
Bir CjOCUk 

' 'Le Pelit ParUien" d en: 

Fransanm Aix - en - Provence mah
kemesi gayet garip b!r davayı rüyet 
etmiş ve Hazreti Süleymanı andıra

cak derecede adilane bir karar vermiş 
tir. 

Küçük bir kz, bir iki hafta fasıla 
ile, iki kişi tarafından öz evlat olarak 
tanınmış ve bu iki adamın kızı evlat 
olara kkabu etmeleri kanunen muteber 
addedilmiştir. 

Fakat bunun neticesi olarak 
çocuğun nüfus sicilinde iki babası bu
lunması gibi gayritabii bir vaziyet ba
sıl olmuştur. Çocuğu son olarak tanı
yan baba, birincinin çocuğun babası 

olmadığma karar verilmesini istemiş 
ve yalnız kendisinin, çocuğun banbası 
bulunduğunda ısrar etmiştir. 

Mahkeme ikici babaya hak vermiş
tir. Bunun sebebi, birinci babanın ço
cuğu kabul etmesi, sonradan vaki olan 
ikici kabul üzerinde bir rüçhan temin 
edememesidir. 

Çocuğun anası, her iki erkekle de 
münasebette bulunmuş olduğundan 
hakiki babayı tayin etmekte tereddüt 
hasıl olmuş. Mahkemede çocuğun me
nafiine en ziyade uyan teminatı gös
termiş olan ikinci babayı, hakiki baba 
olarak kabul etmiştir. 

Bakışlar 

kasile dünyayı ürküten S. M. Japonya Mikadosu. 8 - Bir t araf• 
tan Çinde, bir taraftan Akdenizde hadiselerin büyük bir imtiha
nım geçiren Britanya Kralı ve Hindistan !mperatoru S. M. Be· 
şinci J orj. 

Başlangıç mı Son mu ? 
lstanbuldan S. yazıyor: ı Doğruyu söylemeniz lazımdı, çiin• 
" On sene evvel Adanada k üçük kü bir adamın seviyesi ve irfanı elin

bir kız; tanımış, sevmiştim. Aradan deki şehadetname ile ölçülmez ya ..• 
bu kadar yıl geçtikten sonra onun Onun sizi aylardanberi kendine ve 
aılesile l sta nbula geldiğini duydum sevgisine layık görmesinden de ara• 
ve arıyarak buldum. Evlerine gittim. mzdaki seviye farkının korktuğunu~ 
Kapıyı o açtı; fakat ben ağz;ımı gibi pek sizin aleyhinize olmadığı an
acamadım ve çekilmeğe mecbur ol. laşılıyor. 
dum. Geçenlerde tram vayda rastla. 
dım; yine yakalşmak istedim. Evle. 
rine geldiğimi söyliyecek iken o he. 
m en başın ı çevirdi. Ben de tramvay_ 
dan inmeğe mecbur oldum. Acaba 
bu hal yeni dostluğumuz;un başlan. 
gıcı mı, sonu mudur?" 
Eğer kendinizi tanıtır, birkaç la

kırdı ile ona hatıralarını uyandırabi
lirseniz belki, başlangıcı, fakat bunu 
yapamadıkça muhakkak sonudur. 

• iki Sevgili Arasındaki Se-
viye Farkı 

Kadıköy Yoğurtçudan M . H . den: 
"Onunla başkalarının da iştirak 

ettiği meclislerde buluşuyorduk. Bu 
buluşmalarda onu bir arkadaş gibi 
ı;evmeğe başladım. Yavaş yavaş 
anlaştık ve ciddi bir surette seviş. 
tik. Onu son derece çılgınca sev. 
diğim sıralarda onun da beni pek 
çok sevdiğini gördüm; anladım. Fa. 
k at bu aşk ilerledik çe beni derin 
bir düşnce a ldr: Onu n sevi.vesi, tah. 
ı>ili benden çok yüksektir. Yani ben 
ona lôyık bir adam değilim. O ise 
beni yük sek tahsil ~örmüş sanıyor. 
Bütün hak ikati b;[Jirmek istedim. 
Gururum mani oldu. Nihavet bir 
m ektupla benim ona lavık olmadı*'· 
mı müphem olarak bildirdim. Hiçbir 
cevap gelmedi ve halci ayni yerde 
karşılaşı.voruz;. Hatta konuşuyoruz. 
Aramızda bir şey olmamış gibi, sev. 
gim z;aman geçt ikçe artıyor!' 

• Bir kaptanın aşkı 
Remzi imzasile bir kaptan yazıyor : 
"Yaşım 42. Evliyim, çocukların1 

var. Bir gemide kaptanlık yapıyo
r um. Geçen sene bir muayenehan~· 
de Tıp Fakültesinden bir senelık 
mezun genç bir ermeni kız; ile t~.'" 
nıştık. O gündür bugündür, giindu: 
işimde olsun, gece vardiyasında o • 
sun, karada olsun, denizde ols~n .. o
n un sevimli çeh resi göz;ümün imun• 
den k aybolmuyor. Evli olduğuma 
biliyor ve bildiği h alde c.yni terJ~~
cühte bulunuyor. Baz;an ahbap ır 
evde bulusup görüşüyoruz;, o erJde: 
kolkola çıktı~ıınız; da var. Fakat ~. 
güne kadar oturduğu evin adresın; 
öğrenemedim. Unutmak için he{, ş 
yi yaptım, muvaffak olamadım· t 

Evli olmıyanların başkasile. ~eşg:rı 
olması sevdiklerini unutmak ıçın si· 
iyi yoldur. Fakat bunu evlilere t~V rtl 
ye etmek doğru değil Evli bir a a ı.ık 
hele Remzi Kaptan gibi çoluk ço~ı}'t 
sahibi olduktan sonra bir yaban ma· 
sevmesi, onu hiç görmemeğe, araınel< 
mağa çalışmak, nefsine cebre~ gô• 
suretile ve büyük bir mücadeleyı sil• 
ze alarak bütün bir aileyi felake~e ırılci 
rüklemekten kurtarabilir.. Ma ~unıı 
sevdiğinin adresini bilın 1Y~~~ .. 

1
ere 

hiç aramamalı ve onu görd~gu gi de 
bir müddet gitmemelidir. e'I bir 
tütün gibidir; bıraktıkta~ ~onra kar· 
müddet sabır ... Sonra bır ıkr~nı 

· · · ız şısında bile başınızı çevırırsın · 
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Celal BalJarın Radyoda Verdiği Söylev 

Ekonomik Politikamız, Hem istihsali 
Hem de istihlaki Muvazi Artlrmaktlr 

Hava Hücumu 
• 

Beyoğlunda Bugece 
Denemeler Yapıhyor 

[8qtarafı birincide] • 

Ekonomi Bakanı 
Muhtelif 

Programını 
Mahsullerimizin Durumlarını 
Endüstri Ekonomik Politikamızı 

düklerle ilin edilecektir. Diğer yerler
deki düdükler de öterek denemenin 
batladığrnı bildireceklerdir. Galata ve 
Dolmabahçe ve deneme mrntakasında
ki demirli vapurlar da düdük öttü -
recek1"rdir. 

blmıyacaktır. Sokakta bulunanlar, it• 
faiye ve sıhhiye tetkilitının manevra
lar yapmalarını iıkal etmemek ve bir 

kazaya meydan vermemek için cadde
leri botaltarak yaya kaldımnlardaıı 

[Ekonomi Bakanı Celil Bayarın 
Tasarruf ve Yerli Maltar Haftallnın 
sonu münasebetiyle radyoda verdiği 
çok mühim M;ylevin ilk kısmını dün 
netretmiıtik. Celil Bayar dış ticaret 
politikamızın esaslarını anlattıktan 
sonra 9iiylevine ıöyle devam etmiı
tir:] 

5 - Gülyalı fabrikaaı • 
6 - Kükürt fabrikuı 
7-Sünser 
Mecmuunun : 
a.- Sermaye 9.500,000 lira 
b.- istihsal kıymeti 9.000.000 lira 
c.- Ham madde ,, 3.500.000 lira 

1Bnayi ptoğramına dahil fabrikalar· 
dan teesıüı halinde olanlar. 
1.- İzmit kiğ'ıt fabrikası 
2.- Ereili mensucat fabrikası ' 

3.- Nazilli mensucat fabrikası 
4- Bursa .Merinoz fabrikası 
5 - Gemlik ıun'i ipek fabrikası 
Mecmuunun : 

a.- Sabit ıennayesi 15.500.000 lira 

Endilıtri hareketimiz tabii seyriyle 
ilerliyor. Fabrikalarımız evvelce dıt pi 
yaulardJn getirdiğimiz mallan imal e 
derek ihtiyaçlarımızı temine çalışıyor 
lar.' 1930 • 1933 dahil senelerinde ha 
rict ticaretimiz daimi bir ıukut göı -
termiftir. Bu ıukut niabetleri ıunlar -
dır : b.- istihsal kıymeti 15,000,000 lira 

1931 de 1930 za nazaran yüzde 15 c.- Ham madde ,, 6.500,000 lira 
1932 de 1931 re nazaran yüzde 27 sanayi proğramına dahil fabrikalardan 
1933 de 1932 ye nazaran yüide 8 teıiı edilecekler. 
Şimdi İ• .öyliyec41iim, seçen .._ 1 - Malatya mensucat fabrikası 

be ile bu senenin on aylık dıt tica. 2 - Demir sanayii 
retimiz iatatiatiii buhran senelerin. 3 - Kimya sanayii 
d• baılayarak her Mne azalan ti. 4 - Çimento 
ca.r.timbin serileme aeyrİnİ terke. 5 - Kenvir 
denk, ileri hareketinin bqladıinu 6 - Selluloz 
aöeterecelctir: 7 - Kağıt fabrikasının tevıü 

1934 aeneai 10 aylık ithalitmuz: 8 - Porselen 
72,052,000 Türk lirauna balii oL 9 - Cam fabrikasının tevsii 
11aakta iken, 1935 aen•İ 1 O ayı zar. 1 O - Sömi kok fabrikasının tevlit 
fanda 71,349,000 Türk liraama çık. Bu fabrikaların takriben istihsal, 
llaıJbr. ham madde kıymetleriyle sabit serma-

lthalatmuzda seçen senenin on a. ye, kuvvet ve vaziyetleri yekunu töy
~ nazaran bu •nenin ilk on ayı ledir : 
aarfmda 3,297,000 liralık bir artq a - Sermaye 36,000,000 lira 
aöriilımiftür. b - tıtihsal kıymeti 37 ,000,000 lira 

Jhracatanıza selinceı c - Ham madde ,, 19,000,000 lira 
1934 .... ainin ilk on ayında Endüstri hareketimizin iç puarla-

•,431,000 Türk liraama balii ol. nmrz tiZ'erindeki tesiri: Endüstri 
lla&lda iken, 1935 ilk on ayında programlarımızın yurt içinde iç 
18,432.000 Türk liruma balii oL ekonomide sebebiyet vereceği ikisadi 
IDaflur. hareketler gözönüne getirilirse : haki-
lbtacatmmıda da bu suretle kt w büyük bir ekonomik devrimin 

3,001,000 lirabk bir artıt söriilmek. tahakkuk edeceii kabul olunur. 

~ticaret politiluım-. icabı ola. Ekonomi Politikamız 
,.., iter ticant anla,,nuı 6ir tediye Yurttaılarrm: 
llluoaaenai .,.ı.,.n..a. biTliltte Ekonomik politikamız hem istihsa-._.,lrii meri7de Prer H ba ilıi .,._ li ve hem de iatihllki muvazi olarak 
.._ '91ıılil•riniıa aynlm02 cümle. artırmaktır. 

nın rasyonel tekilde ıılenmesi ile ka· 
bil olduğunda müttefikiz. Bu rasyo -
nalizasyonda iıtihıalitrn önemli mik -
darda yükıeltilmeıi ne kadar esaslı bir 
nokta ise taı kömürü tahmil limanı o
lan Erf'ğli limanının inşası ve memle
ket içinin ve Zonguldak havzasını bu 
raya bağlayan demiryolunun da ikma 
li ayni derecede hayati elemanlardan
dır. 

Cümhuriyet hükGmeti bu hakikatla 
n bütün vuzuhuyla görmü' ve filiyata 
~eçmi1tir. Havzamızın ıon senelerdeki 
istihsalitı iç ve d•s pu11rlara imrarat 
!U tekilde inkitaf etmiıtir: 

Seneler Dahili imrarat 

1932 
1933 
1934 

Harici imrara 
ton 

ton 

842,702 
843,862 
960,162 

YekQn 
ton 

ri Tetliy. n•ıı •• • •-••· 1ıdlMA& ı=~=~·ı.ı 
A•Wfti)wti Aoddir. a lti6arla ~ ~HMiıiliii' liilein•d~illıtrinin satıı yatlarını, "d:"n bT: • A 0'•nnın:unın 
ri alacaltlann yani nra mali IOGlı. bu bakımdan büyük bir alaka ile takip kötesinde hiç değilse mahalli ihtiyacı 
laiitlerimüıi Jıarf1la)'Obilecelt bir laa.. ediyoruz. Milli endüstriyi dıpnnın, kar1ıhyacak linyitlerimiz vardır. Bun
•-•- ların mahalli ehemmiyette olanlarının 
""'" payı daima ba anlatmalarda yıkıcı, tahrib edici rakabetinden koru-
"preruip luılinJe,, yer halmalttculır. mayı nalll bir vazife biliyorsak, bütün iıtiıman, hususi müteşebbislerin eline 

E'!_!_.ı•Lı' -•.;..• feclı've ·---ı--: · tih·-1 b 1 · · el çal geçebilecekse de, genit servet arze-
unu.ıı • ,,_ -· ,, - -· 11 

aa& ıu e erının raıyon ıı· denleri devlet eliyle arattınlmakta ve Tür• ,,..,._,,ü oWu~uıua na.aarcm: malanru ve tabii prtlara uymalarını 
T edi,,_ anlGfmOlanmum tediye ma. temin etmeyi de ayni ehemmiyetle bir müspet neticelere varılınca, memleke
---• .:-:- Lu··ıu··n ----lannı ilaıı··-- 'f la k H ·1 .1 tin enerji, mayi mahruk, ıun'i gübre --.. ·--· ıır --· - vazı e o ra tanıyoruz, er veıı e ı e 
etmai aonıridir. belirtdiğim gibi hayatiyeti olmıyan, işlerini birden halledecek sanayie 

O.. ticoret politilrammn mahfeli/ ıun'I kurumlann, ıun'i faaliyetlerin mevzu tetkil etmesi derpit olunmak· 
onlQfll'IGlarlG ltaaırladılı ma.ait nazarımızda bir değeri olamaz, yap. tadır. Bu noktaya nekadar ehemmiyet 
plcilman imlralannı, Türlt çili~ mak kabiliyetinden mahrum olan, ik- atfetıek azdır. Memleket kıymetli or· 
nin idilaMıliıule •ö.f•rec•ii •11yreti tisadi bakımından kanllZ, cansız işle- manlannı, iklimini müdafaa için, mah
or .. m..ı mübodel.~ fallCIUUf •- rin memlekete büyük zaran vardır, rukat olarak artık odundan yüz çe
flen elemonlarcl1111 hadGnnın miite. Milli 1ervetimizi israf etmek demek- virmek ve kömüre bağlamak mecbmi· 
...;,. etmain• "Tirit Uuwcat malla. tir yetindedir. Bütün gayemiz milletin, 
rının,, itilHırına luıılel •efİrİbrlain• sanayimizin kömür iıtihlikini azami 
ftliiaClacle etmiyec•f~. Madenlerimiz Ve ve medent bir millete yakıpn raddeye 

Ba maır.at ile yakında Kamataya Maden Siyasetimiz yükseltmektir. 
İ4nlcat maclcleleri : ltonlrol •anllftll Madenlerimizi en değerli bir müba-
..,,...ı.cMtır. Ba layiha "men'i fai- O.zerinde ehemmiyetle durduğumuz dele vasıtası olarak ele almrt bulunu
fİf -...... ... laültiimlerini tamamla. ft çalııtığnnız itlerden birisi de ma· yoruz. "'°"• .,. miieyyiclelerl. mü...ir bir denciliiimizdir. Arııutusat martclerde müsait şart-
laale •etirrnelttedir. Sevgili yurttaılamn: larla satabileceğimizi ümit ettiğimiz 

Det ticoTefirnia.,. elif fİc••f poli. Maden serveti noktasından memle· ihracat maddelerimiz arasında görüyo-
,._.. laalrlrındalri llÖalerimi bitir. ketimizin zengin ve tetkike pyan ruz. 
...,,.,. hiros nuui~ dönmenüıi ri. mevzular arzettiği, timdiye kadar za "Krom,, ihnacatının takip ettiği ıe· 
ca ederim. man zaman ülkemizi tetkik eden Türk yir nazan dikkatinizi celbedecek ona· 

Ana luııtlarrnı iuocc süuliiim ba ve yabancı müteha11ıslann müt- hiyettedir. 
politilı.,.,,. tııtbilrine ~ lıibiilt en. terek n o k t a i nazarlarıdır. Krom ih .. :ıeatı: 
.. ı: "En aiyaıle mcalaan müaacule M a d e n ı e r v e t i • b i r Seneler Ton 
millet,, ltaülainin nnıtlalı 09 ,..,.,... miltetin refahında en büyük rol oy - 1927 18,318 
6ir rnôncula teı.;,. edilmİf obna.ı itli. nıyan, muhtelif tezahürleriyle bir l 931 30,000 

Ba telôlılti farauaı lra6al etmedi•. memleketin müdafaasını, hayatiyeti- 1933 75,379 
J°İcaNf müulıerelerimi.le, anrala. ni, medeniyetini, ayakta tutan bir var ı 934 119,844 
atıl toplanhlarda ba Jıaiclenin .. ,..,._ Irktır. Ancak bu varlıiın arattırmasın- Bağlarınu/.ın sıhhatini koruyacak 
tılılılı ,,..,.,..,,.,.,, mellıumana tanı. da ilk vazife tamamile ilmidir. kükürtiimüzü kendimiz istihsal ve taı-
,_. tel.aiıti müclalaa ettilı. Zaman, Bu ilmi i 1 i n bapnlma11 fiye ederekEge mrntakasının ihtiyacını 
-...ı.y; ltall•lmİf 6alıınayor. /CCll'. neticesinde iktısadi mahiyet tebellür kapamak üzereyiz. Keçiburlu kükürtü 
fdılılı ledalıirlıltlarlG elcle edilen eder. Yeraltı serveti gözle görülür, Etibank'ın elinde memleketin daha 
6ir cm1.,....ın 6ütün Aültümlerinin elle tutulur bir varlık oluncaya kadar birçok kükürtle alakadar sanayiini 
lıar,ııılılı lı~bir menlaııt ••termi. çok emek, çok zaman ve para iıter. tatmin edecek inkipfa mazhar olaca
)'en iipincü 6ir deolefe otomatik Bu hususiyetler, yer yüzünde yapılan ğını kuvvetle umakt,ayız. Maden ens-
6ir f • i i l el • teırnilinin doi- itlerden biraz aykın olarak maden titüıü haziran aon1*ıda teıekklil et· 
,.. olmı7f'CGlı ..,.aati arttJı tama. mevzuunu fazla güçlqtirir, tabiatla mittir. Henüz bq jylık bir ömrü var
...,. ,..,,...11;; 6iT rna/aiyet alnuftır. mücadele bilhassa madencilikte ön sı- dır. Bu müddet zarfında ele aldığı 

Ulu..ı ekonomimizin kurulu.unda rada ıetir. mevzular 1unlardır: 
....._tı ol...maaau kıanen de bu te. Bu noktalan hiç bir zaman göz ö - Petrol araıtırmalarının devamı: 
aia Jiiriimeaine borçluyuz. nünden kaçırmamalıyız. Maden itleri • Mardin taraflarında evvelce batlamı1 

mizde sebat metin ve muıtakar çalıt - olan sondaj halen 960 metreye var· 
Endüstri Programı mava büyük bir mevki vermeliyiz. mıttır. Müsait tabakatın 1100 ili 1200 

SeYSili yurttaılanm, Bu itin azametini kavnyan cümhu- metre aruında kesilmesi bekleniyor. 
Endüatri prosrammuz bizzat mil. riyet, bu ara,tırmalann ve arattırma Bu sondajın vereceği netice hakkın· 

letin keneli prosramıdırs Bu ~etin neticesi itletmelerin tehlikesini üzeri- da daha bir fCY söylenemez. Çünkü 
fakat çok Terimli me._.u yurtta._ ı1e alarak maden tetkik ve arama enıti petrolun mevçut olup olmaması tabi
ı........zın biiyiik bir alaka ile adım tüıünü. maden ve enedi sanayiini fi- atın bahtcttiği bir pnıtır. 
..._ takip a.~iklerini sörüyoruz. nanımanını ve işletilmesini üzerine ala Jeolojinin burada gördüğü \tarife a.. milli, '1WJ'lu alakanın itler ize. cak otan Etibank müesae8Hini vücude sondajlar için en müsait araziyi tayin 
liııacle büyiik deleri Yirdır. getirmiştir. etmekten ibarettir. Bu maksatladır ki 

Müepet itlerin en belqatli ifade. HükQmetin bu maden servetinden memleketin diğer bazı sabalan da je-
-ı olan rakamlan aize okamakla ik. en müıbet varlık olarak g6rdüfU tat ologlar tarafından aranmıt ve Adana 
tifa eclecefimı kömürü hav.zail livik olduğu ehemmi· viliyetinde Toroa eteklerinde müsait 

Sanayi propamına dahil fabrika. yetle mütalea edilmektedir. ilk adım bir strüktürün mevcut olduğu tesbit 
~- teeia eclilmit ve iflemekte o.. olarak kömürün, bu medeniyet vasıta edilmittir. Ancak ilerde burada yapı· 
-..uarı ıınm memleket içinde mümkün oldu- lacak yeni bir ıondaj noktasının tayi-

1 - Papbahçe cam fabrilruı ğu bdar ıenit iıtihllkinin teminine ninden ve bir sondaj masrafına giri-
l - Sömikok falarikuı ça1ıptmakta ve dıt memleketlere ih- tilmeden evvel telmiiin 10n terakki-
a - Ka~ bea fabrikuı racata tqvik edilmektedir. Ancak e - ,atına tevfikan .. Jeofizik,, denilen elek 
4 - 8 L•rll:it ltn fürikuı salh ...Uyet laWmun, vahm hana - trik U1ullerile ıtrilktiirtin en uysun u-

Anlattı 

halannm tahdid edilmesi ve bu ıuret· 
le i'in kolaylattınlması dütünWüyor. 

Mürefte civarmda da üç küçük 
sondaj yapılmıı ve gayriiktııadi ol· 
makla beraber bazı petrol emarelrine 
tesadüf edilmiştir. Daha derinlere git
mek icap ettiği için burada da her 1ey
den evvel "J eofiıik,, tecrübelerin ya· 
pılması dütünülüyor. 

lnegöldeki asfalt tezahGratı dolayı
siyle oradaki strüktür tetkik ettiril· 
mit, petrol cihetinden müsait _görül· 
memekle beraber bu asfaltların yol
lar için itlettirilip işlettirilmiyeceii 
huıuıu incelenmektedir. 

Metal madenleri kıımmda enıtitil· 
nün nazarı dikkati timdilik krom, sim
li kurıun ve bakır üzerind-e temerküz 
etmi1tir. 

Erganinin 20 kilometre civarmda 
Gulemanda gayet zengin bir krom 
madeninin etüdü yapılarak enstitünün 
ilk müspet mevzuu olarak Etibanka 
intikal ettirilmittir. 

Keban simli ku11un madenindeki 
araıtırma ameliyatına devam olunmak
tadır. Gilmüt ve altın muhteviyatı çok 
9 e çevherlerinin ana ata~ ı-

meye mevzu olabilecek asgari tonajı 
tesbit edilinceye kadar bu araıtırma
larda ıebat edeceğiz. 

Bu sonbaharda Gümüpne vilayeti· 
nin madenleri bir istikpfa tabi tutu· 
larak birçok maden zuhuratı görül
müştür. Bu istiktaf eıki Gümüşane 
madenlerinin calibi dikkat olduğunu 
göstermiştir. Eski ocaklar kapalı ol· 
makla beraber elde edilen nümuneler 
buradaki cevherlerin çok gümüşlü ve 
altınlı olduğunu cöıtermiıtir. Binate
naleyh eski imalatın tekrar açtınlma· 
ıına ve madenin metodik bir taharri· 
yata tibi tutulma11na karar verilmit· 
tir. 

Eski nmanlarda birçok imalita 
sahne olan Gümüthacıköy, Akdağ ve 
Denek madenleri gibi madenlerin de 
peyderpey ayni suretle iatikpfa ve 
tetkike tibi tutulması mukarrerdir. 

Son ayda prktaki Kuanhane ve 
Morgul madenleri tetkik ettirilerek 
bunlann yeniden itletilip işletilmiye
ceği cihetinin üzerinde çalıtılmakta-
dır. , , 

Enstitü linyit ve kömür mevzuları
nı. da ele almıştır. 

Bu meyanda Kütahyadaki tinyitler 
ehemmiyet itibarile pyanı dikkat gö· 
rülmüştür. Yapılan sondajlar ve ara
malar bu linyit havza11nın vüs'atini 
teyit ediyor. Ve bu havzanın , büyük 
bir enerji menbaı olabileceğini göste· 
riyor. Fakat gayemiz ıırf enerji ile 
iktifa etmek değildir. Linyitlerin kim
yevi evsafı hakkında da incelemelere 
giritildi. Şayet bu evsaf ıpüsait çıkar
sa sentetik benzin ve kimyevi gübre 
ve saire imali imkinları yolunda bü
yük bir adım atmıt olacağız. 

Kütahya linyitlerinden sonra mem
leketimizin diğer mühim linyit teza· 
hürleri de ilerde birer birer ete alı
narak enerji kaynaklarımızın metodik 
envanterini yapmıt ve istifade imkin
lannı tavin etmiş olacafrz. 
Taş kömür buıuıunda da Safran

bolu, Azdavay ve Söğütözü mıntaka
lan da umumi bir iıti1qafa tibi tu
tulmuştur. Burada tesbit edilen hav
zaların şayanı tamik olduğu görülmüş 
masun bulunan ve demir endüstrisi
ne daha yakın bulunacak olan havza
larda yakında taharri ameliyatına ve 
kıştan ıonra da bazı yerlerinde ıondaj 
itlerine ıiritilecektir. 

yollarına gideceklerdir. _ •. 
Solıalr lôımbalanna ma. 
ui malt• f a it ı l tl ı 

Denemenin bu gece yaprlacagı durı. 
Beyoğlunda davullarla ilin edilmiıtir. 

L .... menin neticesi de ayni mrnta
kadaki düdüklerin fasılasız olarak üç 
dakika çalmasile illa edilecektir. De
nemenin batlamaıile beraber, her yer 
deki qıklara maskeler konacaktır. Bu 
olmadığ rtakdirde limbalar söndürüle
cektir. Dün Beyoğlu mıntakasmdaki 
ıokak llmbalarma mavi maskeler ta
krlmıttır. On ikide sönmesi lizrmgelen 
limbalar iıe deneme başlayınca tama· 
men söndürülecektir. Evlerde ve mü
esaeıelerde bulunan limbalara da mas 
keler konacak, perdeler 11kı ııkı kapa-
tılarak dışarıya ıtrk sızmryacak tekil
de tertibat alınacaktır. 

5;,.ema, tiyatro. biraltoane, cadde 
Sinema ve tiyatrolardan, birahane 

ve lokantalardan da dışarıya 11ık çık -
mryacaktır. Düdüklerin önne.iyle de
neme mrntakasmda tramvaylar, oto • 
mobiller, bütün nakil vasıtaları lim -
balarını söndürerek duracaklar ve oto
mobiller yolların kenarlarına çekile -
ceklerdir. Fakat yol ağızları asla kapa 

bol yakılacak madde veya ıu olan ,yer. 
terde yapılmış olan büyük mıntaka 
santrallarından alınabilir. 

Bugün memleketin birçok yerle
rinde tek bapna kurulmut ufak san
traJler vardır. 

Bu küçük santrallann tesiı fiatla· 
n büyüklerine nispeten yüzde 25 ten 
yüzde elliye kadar daha büyüktür. 
Bundan dolayı bu ufak santrallarrn a
mortisman şartlan çok ağır olduğun
dan satı1 değeri de tabratiyle yıkıcı 
bir tekil alır. 

Yukarda sayılan mahzurlar ancak 
memleketin raıyqnel bir tekilde elek
triklendirilmeıiyle ortadan kaldırılabi
lir. Memleketin türlü taraflarında u
fak santrallar yerine biribirine bağlı 
ve biribirine yardım edecek ıekilde 
kurulmuı büyük santrallar meydana 
gelince, halkımız da ucuz ve bol elek· 
trik enerjieine bwşacalmr • 

..oldu-... . . . ' .. 
- ,.~'!".-.:-.;c,.;;:--:r ,· .)•P;r:'f'f"ı ~ • . .. 
büyük santrallar, bazı yerlerde timdi
ye kadar boıu boıuna akıp giden su
ların sukutundan istifade ed-ecek, ba
zı yerlerde ise, yeni yeni meydana 
çıkarılmakta olan linyit kömürlerimi· 
zi yakacaktır. 

Bu büyük mıntaka santrallannın 
batında Zonguldak santralı olacaktır. 
Yapılmasına yakın bir zamanda batla· 
nacaktır. 

E. 1. E. idaresi, memleketimizin e
nerji ihtiyacını gözönünde tutarak, 
etütlerini Ankara, Zonguldak, Kütah· 
ya. Ege ve Adana mıntakalarından 
batlamıttır. Bunlardan ıonra da Ma
latya, Eliziz, Diyarbekir, Sıvaa, Er
zincaıı ve Kars mıntakalan incelen· 
necektir. Görülüyor ki, yurdun hiçbir 
tarafı unutulmamııtır. Her yerin ener· 
ji ihtiyacı gözönünde tutulmaktadır. 

Su kuvvetlerimizin etütlerine bil
hassa önem verilmektedir. Sakarya, 
Seyhan, Berdan, Gediz, Küçük ve Bü
yük Mendreı, Dicle ve Fırat ıutannın 
ilk incelemeleri yapılmı1 ve icap eden 
yerlerde rasat iıtaıyonlan kurulmuı
tur. Yeni yeni yerlerde de bu gibi ıu 
ölçme istasyonları kurulmaktadır. 

Termik, yani linyit kömürü yaka
cak santrallann da bazılarının ilk be. 
saplan yapılmııtır. Bir kısmının he
sapları da yapılmaktadır. 

Görülüyor ki, yeni kurduğumuz ma
den tetkik ve arama enıtitüıü ve e
lektrik itleri etüd idaresi hakkında 
verdiğim tafsilat ve izahat memleke· 
tiınizde timdiye kadar mekıuf veya 
gayri mektuf bulunan, fakat her hal
de memleketin ve milletin nef'inde 
şimdiye kadar büyük bir yer tuta
mıyan toprak altı servetlerimizin ve 
memleketin her tarafına medeniyet ı
pğı götürecek olan elektrikteıtirme 
iıinin en önemli, esaslı ve ilmi bir 
tarzda ele ahnmıt olduğunu göster
mektedir. 

/tlai,.enin manellTCUI 
İstanbul itfaiyeıile tamye edilecek 

olan Beyoğlu itfaiyesinin tecrübeler 
esnasında nerelerde, ne vaıiyette dura 
caklan ve naııl hareket edecekleri hak 
kında birer kroki ile bir talimatname 
yapılmıı ve' grup imirlerine verilmit
tir. İtfaiye mefruz bombalardan yan• 
ıın çılmut gibi maıke ile manevralu 
yapacaktır. 

HuttUı olanlar 
Hastaya hekim götürecek veya bu

tayı hekime ıötürmek zaruretinde pu• 
lunanlar en yakın polis karakolundan 
bir polia alacaklardır. Bu takdirde o
tomobil mavi kiğrt veya be%1e qılda
rmı gizleyecektir. Aile reisleri ve her 
türlü ticarethane ve müessese sahip • 
leri veya direktörleri bu kayıtların ta• 
mamile tatbikından mes'ul tutulacaktır 
Bunlardan hükfunet emirlerine riayet• 
sizlik maddesinden dolayı 5.25 lira ce 
za alınacaktır. Denemede herkes ha• 
kiki tehlikede imit gibi inzibati ted
birler almacaktır. 

ğumuz ikinci be ıaene~yi pro~· 
ramrmnın en mühim mını tetkil 
edebilecek mahiyette mevzulanmu b11 
günden elimizde mevcuttur. Bunlarla 
her &ün biraz daha inkip! . e~!kte 
olan sanayiimize memlekettmızın iktı• 
sadiyatına olduğu kadar milli müd~· 
faaıına da yeni bir temel illve etmıt 
olacağız. 

Sevgili yurddatlanm, 
Milli ekonominin umumi hatlarını 

gösterir bir bilançoyu huzurunuzda 
kısa w açık olarak tahlil ettim. Bil 
milli ekonominin canlılığı milli tuar• 
rufu doğurmakta, toplanan ''Killi 
arttırma,, da milli ekonominin daha 
hızlı ve kuvvetli inkipf hamleleri 
yapmasına yardım etmektedir. 

Bankalardaki umumi mevduat mik
tan, 30 haziran l935 tarihinde 193 
milyon 500,000 tlrk liraaını bulmq-
tur. • 

1914 yılı" l91111)da milli ~. 
.... •. 91 te." ~~~ .... 

19,211,484 tüt il idi 30 Haznn 
1935 tarihinde bu mevduat miktan 
146.900.000 türk lirasıııa erifmitıir. 

Bu rakamlar: 
Halkımızın kendi kendisine olan iti

madının, milli müesseselere olan ina• 
nının naııl arttığını "zihniyet.. deii· 
şikliğinin nekadar bariz olduğunu i.
pat eder. 

Her artırma haf tası münaıebetilQ 
huzurunuzda söz söylemek tcrefini 
kazandığım vakit: daima tasarrufumu
zun "memleketçi,, bir tasarruf, "yara• 
tıcı,, bir tasarruf olmallnı dilemif tim. 
Bu dileiimi bu akpm gene tekrarı. 
rım. 

Şuna kanaat ıetirmeliyiz ki, ekono
mik kalkınmamızı milli sahada ve re• 
fahımızı ancak kendi varbiJmızla. 
milli tasarruf ve sermayemizle baia
rabileceğiz. 

Her yıl artacak olan bu kuvvetler, 
servetler uyeıindedir ki, daha .ziyade 
yükıelebileceğiz. 

Sevgili yurttatlanm, milli tasarruı 
w sermayenin tetekldüne ve artmaaı• 
na bütün müsait ıartlar hazırlanınıt 
bulunuyor. lktısadi, siyasi, hukuki, 
psikolojik bütün prtlar yerine getirile 
mittir. 

Halkımızın taımıyan, aldanmıyan, 
sai duygusu vaziyete hakimdir. 

Halkımız Türk para11nın senelerden 
beri fili istikrarın ve sailamhp iç 
ve dıt marıclerde muhafaza ettiğini 
görmüttür. 

Devlet itibannın sanılma.z bir tar• 
da teessüs ettiğini ıönnüttür. 

Dahili iıtikraz tahvillerinin aıfır
dan "au pair,, bir ~ymete gelmeaile 
devlet tahvilitına verilen milll ehem
miyetin manasını anlamıtttr. 

Memleketin emniyet ve ıükWıunwı 
içerde ve dıprda temin edildiğ'ini 

ıörmüıtür. 
Bir kelime ile : Çalıpr ve tasarrut 

ederse yarınının bu ıününden çok da
ha müreffeh olaca&ına inanmııtır . 

Sevgili yurddatlanm, 
Siyasi iıtikliline mutlak bir tarzda 

kayıtu ve ıart111: aahip olmıyan bir 
milletin ne fertleri ne de mesut devlet 
adanılan ''milli ekonomi,, tabirini tc
liffuz bile edemuler. 

Şimdi ıize memleketin elektrik 
teçhizatının kurulmasından bahsede· 
ceğim: 

Ancak memleketin bu hayati mev
zularını yalnız eaaılı etüdler sayesin
de meydana çıkarmakla iktifa etmiye
rek bunları en rasyonel tekilde tatbik 
etmek ve toprak altında gizlenen bü
yük servetlerimizden ve bahsettiğim 
medeniyet ı1ığından meml-eketimizin 
her tarafını feyizlendirmek azmi kat· 
iıindeyiz. lıte bu maksatladır ki, Eti 
bank'ı kurmuı bulunuyoruz. Henüz 
teeuüı devresinde bulunan bu banka· 
ya verdiğimiz ve vereceğimiz vazife
lerle memleketimiz bir taraftan istih
sal vaııtalan yaratan apr sanayi saha-
11nda ilk adımlarını atarken diğer ta
raftan da ticaret muva.zenemize önem
li bir rol oynamıya namzet olan ma
den istihraç ve ihracatına devlet elile 
en müessir bir hamleyi nrmit olaca. 

Bizim neslimize ve gelecekteki ne
sillere "milli ekonomi,, mevzuu dahi
linde çalıtmak imkinlarını bahfeden 
Büyük Önder Ataıtll'k'ü huzurunusda 
tazimle ıellmlar, aevıili milletimiz 
için daimi refah ve saadetler dile
rim. 

Memleketin elektn'k itlerini verim. 
H ve rasyonel bir yola sokmak için 
yeni bir idare kurduk, kısaca E. t. E. 
idaresi dediğimiz elektrik itleri etüd 
idaresinin başlıca ödevi ıu cümle ile 
ifade olunabilir: · 

"Yurdu ucuz elektrik enerjisine b
vuıturmak.,. 

Ucua elektrik ancak. ftrim1i ve ru
yonel bir ıurette ifliyeıı Ye ucu.s " 

ğız. 
Zeklt ve 11tranı2• 
Hava Kurumunı, 

veriniz. 
Kurduğumuz enıtitüler ve bunların 

ihracatçısı, tatbikatç111 ve atır sana- ı 
yi bankamıs olan Etibank yenidirler. Bununla beraber huırlamakta aldn. .._ _________ mııı!l ..... itı-
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18Birincikanun Çarşamba l a ti k r a z l ar Petrolsüz ilalya 

'Rat:ie~istanda petrol aramak imti
yazını elde eden meşhur fiırıanscı 
Richett diyor ki: 

istiyor. PetrÖl yasağı ile İtalya artık 
burun burunadır. 

İtalyanlar petrolsüz kalınca ne ya
pacaklar? Bunu Mussolini bile belki 
bilemez. Bütün harbin düğüm nokta
f>T buradadır 

"E~er modern silahlan harekete 
geçirmek için icap eden petrol tulu
namazsa, beyaz renkli askerler de, si
yah ve vahşi askerlerin seviyesine 
düşer.,, 

Richett bu sözleriyle keramet bu
yurmuş değildir. Fakat medeniyeti 
bir garip şekilde bütün çıplaklığı ile 
göstermiş olduğu için bu cümlesi çok 
§ayanı dikkattir. 

İtalya, senede 30 bin ton m:Jden 
yağı istihsal etmektedir. Her sene 2 
milyon ton sarfettiğine göre, bu is
tihsalat hiçtir. Faşist memleketi 1933 
te 1,737,890 ton, 1934 te 1,939,455 ton 
petrol ve petrol müştakları ithal e!
miştir. 

Evet, petrol, son asır harbinin ka
fir olmuştur Petrol olmadan, o ·duy" 
makineleştinneğe imkan yoktur Ma
ki.neli bir ord~ ise petrolsüz kalınca, 
ki'nsız kalan bır adama benzer, yalnız 
kargx ile mızrakla harp eden di.ismam 
onun blok çeliklerine rağmen ·daha 
imtiyazlı bir mevki kazanrr. 

Bundan dolayıdır ki, İtalyanlar bo· 
ypl".a "petrol ambargosu demek harp., 
demektir diyorlar. 

Fakat petrol olmadan, petrol için 
bile olsa harp yapılamıyacağına göre. 
bu iÖzlerin üzerinde hakkıyle d.;ru
labilir. 

Harp başlayınca bu miktar pek ço
ğalmıştır. ltalyaya petrol ithal eden 
memleketlerin başında Romanya., son 
ra Rusya ve daha sonra da Birleşik A
merika gelmektedir. Son günlerrle İ
talyamn Romanyadan yaptığı ithalat 
normal senelere nazaran çok fazlal;ış
mış yüzde 73 ü bulmuştur. Ronnnya 
caima Cemiyeti Akvam paktı dahi
linde hareket edeceğini tekrar etti
ğinden ve Sovyet Rusya petrol am
bargosuna daha çok evvelden t:udftar 
olduğuna göre 18 ler komitesinin ve
ı eceği karar pek mühim olacaktır. 

Diğer taraftan petrol ambargosu 
8Ö7leri de birkaç gündeuberi yıne 
tekrar aldı, yürüdü. Paris barış 'tek
liflerinden sonra petrol yasağına pek 
te yanaşmak istemeyen İngilter~ şim
dı bu meseleyi görüşmek üzere 18 ler 
komitesinin toplantıya çağrılmasını 

incir Üzerine 
işler Azaldı 

Buna Rağmen Yeni Si
parişler Beklenmektedir 

Ege mıntakasında incir piyasası 
sağlam bulunmakla beraber son haf
ta içinde muameleler azalmıştır. Se
ne başı olmak itibarile bu azalış ta
bii görülmektedir. Yortular münasebe 
tile dıt müstehlik piyasalarda stokla
nn hemen hepsinin tükendiği haber 
verilmektedir. Bu sebeple yeni sipa
rişler beklenmektedir. tlgililerin kat'i 
tahminlerine göre bütün incir mınta
kaaında 1500 çuvah müstahsil ve 700 
çuvalı İzmirde tüccar ellerinde hur
dalar dahil olmak üzere 8500 çuval, 
yani 986.000 kilo incir kalmıştIT. Son 
hafta fiatları ise aşağıdaki şekilde
dir: 

Süzme 13-18 
Elleme 10-11 
Paçal 8,50-10 
Bu yıl mevsim başlangıcından 

30-11-935 akşamına kadar İzmir li
manından dış ülkelere gönderilen in
cirlerin (hurda hariç) memleketler i
tibarile miktarları şu suretledir; 
Gittiği ülke Kilo 

Almanya 9.559.763 
İngiltere 6.931.964 
Fransa 4.850.442 
Belçika 1. 181.5 7 5 
İtalya 1.162.779 
Amerika 1.121.888 
İsveç 955.087 
Mısır 570.505 
Hollanda 552.433 
Norveç 516.567 
Macaristan 132.862 
Polonya 85.737 
Fenlandiya 52.663 
Arjantin 44.294 
Avusturya 36.691 
Rusya 30.569 
Romanya 9.110 
Filistin 5.~97 
Yugoslavya 5.792 
İsviçre 5.200 

No. 36 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

- Neden tekrar metresini görmek 
[stedi acaba? 

- Neden mi? Müfettiş Nikolün, 
Eliz Massonun odasındaki sahneyi na· 
aıl tarif ettiğini hatırlarsmxz. Kadın, 
baron Dotreyin yalnız hrısxzlıkla de
fil, cinayetle de zan altında bulundu
ğunu öğrenince, böyle bir zandan bü
yük bir yeise düştü. Nikol bu yeisi 
nefret diye tarif etti. Halbuki bence 
ne yeiıtir, ne nefrettir, korkudur. A
ııkı bonoları çalmıştı. Evet, bunu za
ten kendisi de biliyordu. Fakat hiçbir 
.ıaman baronun Baba Lcskoyu öldüu
bileceğini hatırına ıetirmemişti. O 
.raman bu adam, daha doğrusu bu a
dam dolayısiyle poliı ve adliye içine 
korku verdi. Dotrey aldanmamıştı. 
Bu kadının yüzde yüz kendisini ele 
vereceğine kanaat hasıl etmişti. lşte 
onun için kendisini bir kere daha 
görmek ve konuşmak istiyordu, ce
binde apartxmanın huıus! bir anahta
n vardı. Girdi. Metresini sorguya 
çekti Kadın tehditlerle cevap verdi. 
o za~an Dotreyin aklı başından g!t
ti. Yüzüp yüzüp de kuyr~ğuna getır
dikten sonra her §eyi elınden ka~ı· 
racak mıydı? Bir adam öldürmüş, mıl· 

Mesele şudur: Acaba İtalya, dahil
de yapılan tasarruf, ve şimdiye kadar 
iıldihar ettiği petrollerle Habeş har
bini başarabilecek mi? Petrol n nbat'
gosuna taraftar olanlar bu nok
tayı herhalde hesap etmişler

dir. -Mümtaz FAlK 

italya Bizden 
Balık Alıyor 

Yalnız Balık Parasının Na
sıl Ödeneceği Meselesi Var 
İtalya son zamanlarda bizden ba

lık almıyordu. Verilen malUmata gö
re İtalya zecri tedbirlerin tatbiki do
layısile ithaline müsaade ettiği mad
deler arasına balığı da dahil etmiş ve 
ltalyadan talepler başlamıştır. Bu 
münasebetle ihracata tekrar başlana· 
cağı anlaşılmakta ise de İtalyaya 
gönderilecek mal bedellerinin bloke 
edilmesine karar verilmesi dolayısile 
basıl olan endişe tereddüt uyandır
maktadır. 

Bununla beraber İtalyanın burada
ki bloke alacaklarına mukabil mal 
gönderilmesinin bu tereddüdü izale 
edeceği söylenmektedir. 

Estonya 4.880 
Lituanya 3.484 
Suriye 2.479 
Meksika 1.060 
Yunanistan 105 

Yekun 28.223.826 

Dış piyasalarda Türk mallan: 
İskenderiye piyasasında Türk in

cirlerine talep çok fazladır. Son haft3 
içinde külliyetli miktarda satı§ yapzl
mıştır. 

Hamburg piyasasında son hafta i
ç~nde .. Tü~kiyeden yalnız küçük par
tıler uzenne muamele olmuştur. Son 
fiatlar kilosu 68 - 70 t a n e 1 i k 
Ekstrissima Cenuin İzmir natürel ın
cirleri için 100 kilo başına cif Ham
burg 13,50 Türk lirasına teklif edil
miştir. Ayni incirler Hamburgda ar
diyede teslim şartile loco Hamburg 
100 kilo başına 25 - 26 marka teklif 
olunmaktadır. 

Yunan incirleri şöyledir: 
Romanyada Yunan incirlerinin top

tan satış fiatlan 22 • 26 ley arasında 
olduğu bildirilmektedir. 

11 müdafaa bonolarını eline geçirmiş, 
şimdi son dakikada her şeyi bıraka
cak mıydı? O zaman o kadar sevdiği 
halde birdenbire iğrendiği bu kadını 
da boğdu, öldürdü. Bir dakika sonra, 
aşağıda otomobilin içindeydi. Seyrü
sefer memuru hiçbir şeyin farkına 
varmamıştı. müfettiş Nikol de hiçbir 
şeyden şüphelenmemişti. 

Prenses kekeledi: 
- Yani öyle ki ben? .. 
- Yani öyle ki siz,bir iki saat son• 

ra sadece meseleyi Eliz Masson ile ko 
nuşmak için oraya geldiğiniz zaman, 
anahtarı kapının üstünde buldunuz. 
Katil anahtarı kapıda unutmuştu. !çe
riye girdiniz. Eliz Massonu boylu bo
yuna yere uzanmış gördünüz ve sizin 
kendisine verdiğiniz yeşil benekli tu· 
runcu boyun atkısı ile bo~ulmuş ol
•.iuğunu anladınız. 

Aleksandra allaklJ;ıllak olmu~tu: 
- Evet öyle .• Evet öyle, dedi, bü

tün hakikati söylediniz. Atkı yerde, 
cesedin yarımda duruyordu. Hemen 
aldım, dehşetimden çıldıracak hale 
gelmiştim. Evet öyle, evet öyle .. 
Doğruyu söylediniz. 

Antuan Bressak da bu işin böyle ol· 
duğunu tasvip etti: 

- Evet, dedi, noktası noktasına 
doğru ... Polis de dikkat ve basiretinden 
dolayı iftihar etsin. 

Nikolün omuzuna vurdu: 
- Sahi, sen vaman adamııım, de-

PARA BORSASI 

Sterlin. 
Dolar 
20 Fransı:z; franiı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya tilin 
Mark 
Zloti 
Penrıo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen · 

Alıt Sat11 

615,-
123.-
164,-
165,-
80.-
22.-

813.-
81.-
93.-
22.-
33,-
22.-
22.-
11.-
23.-
51.-

32.-
31.-

944,-

618,-
125.-
166,50 
170,-
84.-
24.-

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

Türk Borcu I 
,, .,II 
,, ., III 

lstikrazi dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

II 

25,30 
23,35 
23,45 
95.50 
95.25 
98..50 
95.-

Mısır tahvila tları 

1886 ı: 
1903 il 
1911 III 

Rıhtnn 
Anadolu 1 ve II 

,, III 
Anadolu mümenil 

ııo.-

82.50 
80.-

112.-
83.50 
81.-

Tahvilat 
10.-
43.75 
43.50 
46.95 

ZAHiRE BORSASI • 
tsveı; kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

53.-
235,-

945,-
53.50 

237,-

Çekler 
İstanbul Tecim ve Zahire Borsanmda 

dün muamele ıören maddeler ıunlardır: 

Kadri anlatıyordu: 
"Köpeklerin zekasmdan bahsedildi

ği zaman anlaşmak lazımdır. Moda o
lan gülünç köpeklerle Senbernar veya 
Danimarka köpeği arasında, müsaade
nizle büyük bir fark vardır. Zeka ve 
asalet farkı, tıpkı ayrı ayn ırklara, 
milletlere, sınıflara mensup insanlar 
arasında olduğu gibi .. 

Ben bu göllerden birinin kenarında 
- gençlik bu ya - hulyalara dalar• 
ken, Sokrat etrafı yoklamağa çıkar
dı. Muhakkak ki göze hitap eden man· 
zara Sokrat için pek o kadar mübitn 
değildi. O, burna, genze hitap eden 
kokular dünyasile alakadardı. 

Pariı üzerıı 
İn&'iliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belia 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 

tı Banka11 Mü. 
" N. 
~· ., H. 
Anadolu% 60 

.. 3 100 
Şir ketihayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nektv 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Defirmencilik 
Sark Merkez Eczanesi 

12.06 
619,25 
0,79,60 
9,89,64 
4,73,11 
2,45,75 

64,74,37 
1,17,74 

19,22,10 
4,24.88 
1,98,54 
3,14,34 

E aham 
95,-
9,80 
9.85 

25,85 
42,50 
15.-
22,75 
8.-

14.SO 
'.20.-

9,50 
62,75 
23.-
8,75 
9,40 
4,20 
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Türk - İtalyan Ticaret 
Anla§maaı 

Türk - İtalyan ticaret anlaşması 
müddeti dün bitmiştir. Bu mimase
bet:e yeni bir anlaşma yapmak veya 
rski anlaşmayı yeniden uzatmak için 
Ankarada müzakerelere başlandığı 
haber verilmektedir. 

Diğer taraftan İtalyaya zecri te.1-
birlerin tatbikıne başlanmasıh<ian 

soma 18 İkinci teşrine kadar yola çık 
mış olan malların ithali için verilen 
bir aylık mühlet tc bitmiştir. Anlaş
nıamn bitmiş olması dolayııiyle An
karada yapılmakta olan müzakerele
rin reticesi beklenmektedir. 

• Verilen malumata göre Tür ki ye
nin ltalyadaki ve İtalyanın Türkiye
deki bloke alacakları tesbit edilmiş ve 
neticede İtalyan blokcsinin daha çok 
olduğu anlaşılmıştır. İtalyanın alaca
ğına mukabil mal gönderilecek ve bu 
suretle bloke miktarı ödenecektir. 

• Dalmaçya şaraplık üzüm rekol
tesi 1935 te 8.000 hektolitre olarak 
tesbit edilmi~tir. Bu miktar 1934 se
nesi rekoltesinden yüzde 20 fazladır. 

• Danimarkada fırtına yüzünden 
balıkçılarm zayiatı 200.000 tondur. 
Felemenk balrkçılar cemiyeti hüku
metin yardımım istemiştir. 

• Çekoslovakyada 9 firmadan mU
rekkep bir çimento karteli teşkil edil
miştir. Müddet 10 ıenedir. Çimento 
fiyatı ise beher kental metrik 20 - 22 
çek kuronudur. 

• ltalyada pamuk ziraatinin son 

di, ömrümde ilk defa kendisine güve
nebileceğim bir arkadaşa rasgeliyo
rum. Marko Avisto, biz beraber ça
lıştıkça çok iyi işler çıkarmz,merak et 
me. Elimizden kuş uçmaz. 

Bressak o zaman yapılacak yeni iş 
etrafında demindenberi tereddüt etti· 
ği tafsilatı vermekte bir mahzur göT
medi: 

- Bu Yunanlının adı Serifoıtur, 
dedi, buradan yakmda, Bulonya or. 
manı yolunda, Mayo bulvarında mü
kerrer 98 numarada oturuyor. Bu salı 
gününe kadar bana on iki metreye ka 
dar uzanan hususi bir merdiven ge
tirecekler, O gece Yunanlrnm kona
ğını ziyaret edeceğiz. Merdivenden 
çıkacağız. Bir defa konağın içine gir
dik mi, aşağıya inip arkadaşlardan 
üç kişiye kapıyı açacağız. Bu üç kiti 
bizi orada bekliyecekler. 

- Peki ama. kapının anahtarı içer
de kilidin üstünde mi? 

- Öyle zannediyorum. 
- Anahtara dokununca da elektrik 

zillerini harekete getirecek ayrı te~ti~ 
bat da yapılmış olmasın? 

- Evet ama, bu tertibat dı~ardan 
gelecek bir tarruza karşı yapdmf!trr. 
Bizimki gibi içeriden gelecek bir taar
ruz için değil, zaten biz kapının arka
sından bu tertbatı göreceğiz. Telleri 
keıtik miydi, elektrik zilleri de susar. 
Ondan sonra adamları içeriye alaca
ğız. Bunlar vataklannda uyuyan mu-

ARPA 
Cinsi K5.P. Miktan 

Yemlik ı;uvallı s.s 
BUGDAY 

Sert 7,-
Yumu,ak 7,20 
Ekstra 8,20 
Çavdar 5,10 

FINDIK 
İç sivri 53.20 
Kabuklu -.-

C EV 1 Z 
tç 
Kabuklu 13,20 

TlFT1K 
Of lak 7Q.-

YAPAK 
Trakya -.-

YUN 
Yıkanmış (güz) 60,20 

PEYNİR 
23.-

BEYAZ 
Tam yağlı 
Yarım yaih 
Yağsız 

-.--.-
UN 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
1 inci ıert 

1000 
-.-

72 k. 820 
760 

Un Ve Buğday Fiyatları 
Un ve buğday fiatları iki günlük 

vaziyeti muhafaza etmektedir. Eks
tra ekstra unlar 1070, birinci vumu
~aktar 820 - 825 ve binrinci sert un
lar da 750 - 795 kuruş arasında mu
amele görmüştür. Ekstra ekstra Pulat. 
h mah buğdaylar 8.30, yumuşa1<:lar 
7,10 - 7,24 ve sert buğdaylar da 
6 35 - 7,12 kuruştan satılmıştır. Bu 
fiatlar, unun da, buğdayın da hP. ·n~ 
hemen narh fiyatı üzerinden satıldığı 
nı göstermektedir. 

Dün 15 ton buğday ve 15 ton da un 
gelmiştir. 

Fransada Tanzim Edilen 
Menşe Şahadetnameleri 
Fransada menşe şehadetnamelerinin 

ağustosta .yapılan Türk - Fransız ti· 
caret anlaşmasma göre tanzimi icap 
etmektedir. Halbuki bunların yine es
ki formül üzerinden tanzim ve tasdik 
edildiği anlaşılmıştır. Bunların mem
lekete ithali memnu olduğundan, bir 
defaya mahsus olmak üzere, 5 EylUl 
1935 ten 1 1lkteşrin 1935 tarihine ka
dar Fransada eski formül üzerinden 
yapılmı~ menşe şehadetnamelerinin 
kabulü kararlaşmış ve bu cihet alaka
darlara bildirilmiştir. Bu tarihten son
ra eski formül üzerinden gönderilen 
§ehadetnanieler ithal edilmiyecektir. 

yıllar Z'arfında arttığı anlaştlmıştır. 
• Kaliforniya ziraat nazırına göre 

Kaliforniyada 117. 707 ceviz ağacı ve 
21.205 ceviz fidanı vardır. Bunların 
senelik vasati rekoltesinin bedeli 927-
935 seneleri için 10.532.520 dolardır. 

Amcam hacı Suphi efendi - hacı. 
lığına bakıp ümmi sanmayın, seneler
ce Avrupada bulunmuş, mükemmel 
fransrzca ve İngilizce bilir, felsefe 
meraklısı bir zaatti - uzun tüylü ve 
cinsini pek bilmediğim bir fino kö
peği besliyordu. Sokratı pek sevdiği 
için adını Sokrat koymuştu, zaten bu 
fino köpeği ile bahtsız filozof arasın
da muğlak bir müşabehet vardı. 

Sokrat, gevezeliği sevmezdi, amcama 
ve bana karşı - kendisini gönülden 
sevdiğimizi bildiği için - aşikar bir 
muhabebti vardı. Köpekleri sevmiyen 
ve kendisine de soğuk muamele eden 
yengeme karşı daha çekingen davra
nıyor, ona sokulmuyordu. Ya zekası! 
Aman o ne harikulade zekaydı. İnsan
ları kıskandıracak bir zeka. Bakkalın, 
kasabın kendisine emanet ettiği pa
ketleri büyük bir sadakatle eve getiri
yordu. 

Sokrat hala gözümün önündedir. 
Köşkün bahçesindet hazan neşeli, ba
zan düşünceli, kuyruğunu salıya sal
lıya gezerdi. Bu bahçenin methaıın
den, çıkıldığı veya girildiği zaman 
kendiliğinden kapanan demir parmak
lıklı büyücek bir kapı vardı. Bahçeden 
çıkmak için yapılması gereken ameli
yeyi Sokrat çabucak ö~renmişti. İlk 
günler - henüz acemi P,lduğu için -
kapıyı bir ayağı ile kendine doğru 
çekiyor, fakat tabiatiyle kapıyı bıra
kır bırakmaz, çıkmağa vakit bulma· 
dan kendiliğinden kapanıyordu. Fa
kat zeki hayvan az bir zaman zarfın
da işin içinden sıyrılmanın yolunu 
buldu. Bir ayağı ile ilk hareketi ya
pıp kapıyı açarken öteki ayağını ara
lık kapıdan geçiriyor ve böylelikle dı
şarı çıkmağa muvaffak oluyordu. 

Benim amcamdan fazla boş vakitle
rim olduğu i~in, Sokrat ekseriya be
nimle beraberdi. Bütün dostlarımızı, 
ahbaplanmızı bir bir tanıyordu. Çoğu 
zaman, Sokratla beraber, kasaba civa .. 
nndaki ormanda dolaşıyorduk. Ço
cukluğumun sonunda ve gençliğimin 
ilk senelerinde bu ormanda ne güzel, 
ne unutulmaz zamanlar geçirdim 1 

Zannedersem Sokrat da ormanda 
dola~?1aktan benim kadar hoşlanıyor· 
du. Oyle ya, kuvvei şammesini faali· 
yete geçirmek için bundan daha gü
zel bir fırsat mı olabilirdi 1 Tavşan 
kovalamaktan ne de büyük bir haz 
duyuyordu; fakat Sokrat yakaladığı 
tavşanları asla öldürmezdi. Onda hun 
har lık yoktu. 

Ormanda minimini göller vardı. Su 
kenarındaki nebatatın nekadar esrar· 
lı bir sihir taşıdığını bilirsiniz. Suya 
ve su kenarında nebatata bayılırım. 

di. 

Bir sabah gene göllerden birinin 
kenarında, bir salkım söğüdün gölge· 
sinde oturmuı, dalmıştım. Yeşillikler 
arasında kaybolan Sokrat birdenbire 
yanıma geldi, hafifçe havladı ve ceke· 
timin kolundan tutup beni çek.meğe 
başladı. 

Sokratrn ne demek istediğini anla• 
mıştrm, kalktım ve onu takip ettim. 
Yürüyeli birkaç dakika olmuştu ki 
Sokrat durdu: Bir adım ötede, arasın· 
da bir adam boylu boyunca yatıyor· 
du; galiba suda boğulmuştu. Adam• 
cağızı sazlıklar arasından kurtarmak 
için çok gayret sarfetmedim. Kımıl• 
damamasma rağmen, bilmem nasıl ol· 
du da hala ölmediği akhrna geldi. 
Hastaya bakmaya uğraşıyordum. Fa• 
kat bir şey beceremediğim muhakkak• 
tı. Evden dışarı çıkmadığını bildiğiııı 
amcamın birşey yapabileceğini tahmin 
ederek Sokra ta: 

- Haydi git efendini çağır 1 dediıtt• 
Sokrat, gözlerini yüzümden aymnr

yarak birkaç saniye tereddüt etti, ıon• 
ra hızla oradan kayboldu. BoğlllmuŞ 
adamla baş başa kaldım. Korkmuyor 
değildim. Zira henüz on beş yaşların" 
da bir çocukum. 

Sokrat söylediklerimi harfiyyen tat• 
bik ediyordu. Ormandan çıktıktan 
sonra, doğruca amcamın evine gittiği• 
ni düşünmek daima hazla hatırladığ_ır:ı:ı 
bir şeydir. Fakat Sokrat amcamın e• 
vine gitmedi, başka bir eve, hükumet 
konağının arkasındaki eve gitti. . 

Sokratın kendine göre bir fi.kfl 
V'ardı. Bu söylediğim eve geldiği za: 
man hadisatın nasıl cereyan ettiğini 
de biliyorum. Zemin katına açılan pen 
cereden atladı, ortahğı silip süpürmek• 
le meşgul olan hizmetçinin önünde 
durdu ve havlamağa başladı: sonra 
kızcağızın eteklerinden tutarak onu e• 
vin efendisinin odasına kadar sürük: 
ledi. Sokratı pek iyi tanıyan hizmetçı 
hayvanın söyliyecekleri olduğunu seı• 
mişti. Onu, efendisinin odasından içe· 
ri soktu. Tahmin ettiğiniz gibi bu efl 
kasabanın doktorunun eviydi. Doktor 
amcamın ahbabıydı, tabiatile Sokra~ı'.1 
da ve Sokratın bütün hünerlerini bılı• 
yordu. 
Hayvanı takip etti. Ben, adamcağıza 
masaj yapmağa uğraşırken doktorun 
geldiğini gördüm. Sokratın gelip de 
kendisine nasıl haber verdiğini bid:a~ 
kelime ile anlattı. Hastayı muayene 
ettikten sonra: 

- Tam zamanında yetişmişiz 1 de• 
di. Bu cesur hayvanın yaptığı bet 
babayeğitin karı değildir. 

Amcam bu vakayı duyduğu zamB11 

hayret etmedi: . 
- Sokrat, bütün köpeklerden us-

tün bir kcpektir 1 dedi. 

hafrzları birden bastırıp sıkı sıkı bağ
lyacaklar. O zaman, ikinci kattaki ya
zıhaneyi delik deşiğine kadar aramak 
için rahatça çahşableiceğiz. Nasıl, iyi 
mi? 

Fakat Nikol hazan kendi kendine 
şüpheleniyor ve endişeye düşüyordu: 

na da şüphe ediyordu. Sadece ona 0 

kadar teşne oldu~u yüksek heyecanl:
rı temin eden bir adamdan başkası a 
olmıyabilirdi. Prensesi buralara kadat 
sürükliyen kuvvet, Arsen Lüpen adı· 
na verilen itibar değil midir? .. ·rıi - Mükemmel? 

Eller bu ıefer daha hararetle yeni
den sıkıldı. 

Salıdan evvelki birkaç gün Nikol 
için pek zevkli günler oldu. Bir defa 
nihai galebenin tadını §imdiden tatma 
ğa başlıyordu. Fakat bu muvaffakıye· 
tin sarhoşluğuna kapılıp da bir gaf 
yapmamağa son derece dikkat ediyor
du. Evden hiç dışarıya çıkmadı. Hiç 
kimseye mektup göndermedi. Kimse
ye telefon etmdi. Bütün bunlar Bres
saka emniyet ve itimat telkin edebile
cek garantiler sayılabilirdi. 

Nikol ~imdi filen çeteye dahil olmuş 
saydabilirdi ama, vaziyeti bir muavin 
olmaktan başka bir şey değldi. Bütün 
kararları veren, bütün hazırlıkları ya
pan Antuan Bressak idi. Kendisi an
cak hadisatın cereyanına göre hare
ket edecekti. 

Fıakat kimsenin tanımadığı halde is 
minden o kadar çok bahsettiği bu 
adamla karşı karşıya bulunmaktan, 
onun planlarını hazırlamasını gözleri
le görüp kulakları ile dinlemekten de 
ne derin bir haz duyuyordu, Arsen 
Lüpen ayarında beynelmilel bir hırsı
zın husust hayatına girmek bile baı
hba~ına bir muvaffakıyet aayılabilir-

- Yoksa bu herif mi bize bir oyun 
oynuyor? Ben tuzak kurayım derken, 
o beni tuzağa düşürmesin 1 Arsen Lii· 
pen gibi bir adamı kafese koymak da 
kolay kolay insanın aklına gelmiyor. 

Fakat dikkat ediyordu. Hayır 1 
Bressak kendisine tamamiyle emniyet 
göstermişti. Nikol bu emniyetin giln
de beş on misaline şahit oluyordu. 

Bressak öğleden sonraki zamanla
rım hep Aleksandra ile beraber geçi· 
riyordu. Genç kadının sinirleri şimdi 
gerginliğini kaybetmişti. Ekseriya 
şen, daima ahbaptı. Eliz Massonun 
katilinin ismini veren Nikola adeta 
minnet duyuyordu: 

- O kadını öldürrnediğimi ben za
ten biliyorum. Fakat şayet bir gün ya 
kalamrsam, artık polise de, adliyeye 
de söyliyecck sözüm var. Bu cihetten 
müsterihim. 

- Peki, ne diye sizi yakalasınlar? 
- Belli olur mu ya? 
- Yamnızda Bre11ak gibi doıstu-

nuz olduktan sonra bir kılınıza bile 
dokunamazlar. 

Kadın cevap vermedi. Aşıkı olarak 
kabul ettiği adama karşı olan hisleri
ni ortaya vurmak istemiyordu. Hatta 
Nikol prensesi hazan dalgın ve alaka
sxz görünce, bu kadının hakikaten 
Arsen Lüponin metresi olup olmadığı-

Fakat son akşam Nikol her ıkısılc
kollarmı biribirine dolamı§ ve d~d~te 
lannı biribirlerine vermiş vazıye 
gördü. 

· ora· Kalbi burkuldu. Alekıandra hı~ • 
lı olmıyarak bir kahkaha baıtırrıuştı · 

B ·1· b bu zatı - ı ıyor musunuz, en . de 
niçin kandırmak istiyorum? be~~uki 
yarın beraber götürsün diye. aa ba~ı 
götürmek istemiyor. Kadın ay3:k bek• 
olurmuş. İşleri bozabilirmiş .. flı~. bir 
lenilmedik bir tehlike çıkabilırrnış. 
alay laf.. a 

r... 1 1 . ··1d dıc:arl)' µUze omuz arı ınce tu en " ağa. 
taşmtstı. Bu sefer Nikola yalvarın 
başladı; 01ı, 

- Rica ederim, şu zatı kandır{ece· 
dedi, ben de sizinle berab7.r i~ııke
ğim. Evet, geleceğim, çünku t~aııyo· 
yi seviyorum, tehlikeden ıev 13il
rum. Tehlikeden ve korkudandarrılat' 
hassa korkudan. Ben kork~n akorlcuıtı 
dan hoşlanmam. Fakat benım . sar
onlarınkine benzemez.. 0, ben~üyU1' 
hoş eden, o bana dünyanın en 
zevkini tattıran kuvvettir. '13reısaka 

Nikol işi latifeye vurdu. 
dedi ki: 41c.rl 

[Arkası 

s 
l 

lta; 
ler 
te 1 
lllal 

kış 
idi, 
dis 

1 
eze 

ği 
ka 
Pa 
ol 
n· 
bi 
tn 

be 
içi 
te 
ın 

t 
lI 
ı 

ı 
t 



---........._ 20-12-935 ==============================================TAN======-=============================================== o 
,,..,.,.,..__...,,, • .,..,..,&ı&iü.....,a&&----•-='"""!Mll""'__.~Ulllmll-ıeın.-~111 --
So:rı. 

Dakıka. . 
"'"--""&ım&PdlMl-•,_.,,,,_,._..,an=••--m_,,,_.., • .., __ ,.._._wıa_uıtı...,.,....... www s:t:nrr:nımt ...__..,) 

Samvel Hor Kabineden 
Neden Çekildiğini Anlattı 
Londra, 19 A.A - Avam Kamarası 

İtalyan - Habeş ihtilafını müzakere
lere başlamak üzere, bu akşam saat 15 
te toplanmıştır Prens Dügal Lortlara 
tnahsus kamarada idi. 

Baldvin içeriye girdiği zaman al
~ışlanmamıştır. Tavırları düşünceli 
tdi. Hor içeriye girince nazırlar ken
disini alkışlamışlardır. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

İSTANEUL 

17: Üniversiteden nakil. İnkılap dersi 
(Hikmet Bayur). 18: Ayda operası (Birin
ci ve ikinc perdeler). 19,30: Ulusal ekono
mi ve artTrma kurumu namına yüksek ik
txsat ve t icaret mektebi talebe cemiyeti ta
rafından söylev. 20: Muhtelif plaklar. 20, 
30: Stüdyo orkestra, caz ve tango grupla
rı. 21,35: Son haberler. 

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

BÜKREŞ 

13-15: Piak ve haber servisleri. 18: Jo
nel Cristal orkestrası. 19: Sözler. 19,15: 
Konserin devamı. 20: Haberler. 20,15: Vir 

Hor epeyce uzun süren izahatında 
ezcümle şunları söylemiştir: 

~. - Hariciye Nezaretine ilk geçti
gıın vakit, kendimi iki büyük mesele 
karşısında buldum. Umumi bir Avru
Pa harbine müstacel bir surette mani 
Olmaktı. Elde bulunan her vasıta ile 
lltiyük Britanya ve İtalya arasında 
bir harp çıkmasına meydan bırakma -
tnaktı. 

ler Cemiyetini, o mütearrıza boyun eğe 
cek yerde cemiyete karşı mücadele 
etmek şıkkını tutacak olursa cemiyete 
yardım edebilecek iktidarda bulunan 
bütün azanın derhal bu muaveneti ya
pacağına emin olması icap eder. Böyle 
olursa sulhü cebren kabul ettirmek 
işten bile değildir. ,Zecri tedbirler der 
hal tatbik olunabilirse müessirdirler. 
Bu tatbikat teahhür ederse tesirattan 
eser kalmaz. O vakit her memleketin, 
biribirini takiben, harba sürüklenmesi 
ve hiç kimsenin bu feliiketi bitirmek 
için ne yapmak lazım geleceğini bil -
memesi gibi bir vaziyet hadis olur. 
ltalya - Habeş harbi ne şekilde olursa 
olsun, bittiği vakit gerek milletler ve 
gerek milletler cemiyeti bütün bu me 
seleleri ciddi bir surette tetkik etmek 
mecburiyetindedirler. 

• tüoz piyano müziği plakları. 20.55: Söz· 
!er. 21,15: Koro konseri. 23: Bir lokanta
dan müzik nakli. 23,45: Fransızca ve alın. 
haberler. 24: Hafif müzik plakları. 

Bütün gayretlere rağmen muhare
~e Afrikada başladı. Bütün dünya 
tçin gün geçtikçe tehlikesi artan mü
teaddit birçok meselelerin ortaya çık 
tnasma sebebiyet verdi. 
İtalyanın petrol üzerine ambargo 

konmasını askeri bir tedbir ve kendine 
karşı harbi istilzam eden bir hareket 
Olarak telakki edeceğine dair her ta• 
raftan haberler alıyorduk. Bu mesele 
İngiltere ile Fransa arasında çok çetin 
noktalar meydana çıkardı. Bunun için 
bir taraftan zecri tedbirler politikasma 
samimiyetle devam ed·erken, diğer ta
raftan bu ihtilafları temizlemeye uğra
şıyorduk. Şüphesiz petrol ambargosu 
tatbik edilir ve Milletler Cemiyetinde 
aza olmryanlar da ambargoya iştirak 
~derse, muhasamatın sonu gelecekti. 
lşte bu petrol ambargosunun bu dere
ce müessir olmasından dolayıdır ki, 
Vaziyet İtalya mukavemeti bakxmından 
ağxrlaşmaya mahkumdu. 

Biz bir millet olarak İtalyanın her
hangi bir tehdidinden hiçbir suretle 
korkmayxz. İtalyanlar bize taarruz e
derlerse, mukabele ederiz ve tarihe ba
kxhrsa görülür ki, muvaffakxyetle mu
kabele ederiz. Fakat taarruz münferit 
kalırsa, doğrudan doğruya Milletler 
Cenıiyetinin dağxlmasını icap ettirirdi. 

Hor bundan aonra Pari• eeyahati 
rıi ve orada"ki temas ve müzakere • 
leri anlatarak teklifler hakkında 
h:ahat vennİ§ ve mütet.'.tiben ı. 
lalya hükUımet reisinin muhtelif be 
l'anatma işaret etmiıtir. 

Ben Parise giderken aynı zamanda 
llabeşistanı da düşünüyordum. Fik
timce muharebe iki suretle bitebilir
di: Ya müzakerat yahut iki taraftan 
birinin silahını teslim etmesi. Ben 
tannediyorum ki, bu harp müzakerat 
ile bitecektir. Vakıa yaptığxmız mü
takereler suya düşmüştür Fakat an
laşma ihtimali bakidir. Teşebbüsümü 
tün muvaffakıyetsizliği vaziyeti da
ha g ü ç l e ş t i r m i ş, daha t e h
l i k e 1 i bir hale getirmiştir. Fa -
al bir mesai birliği olmadan emniyeti 
zıman altına almak kabil değildir. Bu 
olmayınca Milletler Cemiyeti orta
dan kalkar. 

Hor, bundan sonra asri bir harbin 
§eraitinden bahsederek nutkuna şu su
retle son vermiştir: 

Vazifem vaziyeti kabil olduğu kadar 
açık bir surette meclise arzetmektir. 
l'ehlikelere gelince, bizleri ihata eden 
hadiseler karşısında cephe almazsak is
tikbalde bu tehlikeler karşısında kalaca 
ğımm bilmeliyiz. Vicdanım müsterih
tir. Şimdiki şerait dahilinde, takip et
tniş olduğum yolun yegane yol olduğu 
na samimi bir surette kani bulunuyo
rum. Fakat bir hariciye nazırı için bü
tün vatandaşlarının tasvibine layık ol
tnayı birinci derecede bir şart addede. 
tim. İşte bu tasvibe mazhar olmadxğı
~ı gördüğüm içindir ki, vazifemden 
lstifa ettim. Çekilmemin yegane sebe
bi budur. 

Hordan sonra muhalif işçi partiııi 
lideri ve onu takiben Başvekil Baldvin 
Söz almışlardır. Baldvin hükumetin 
barışı devam ettirmek yolunda ne a -
trıaçlar takip ettiğini etrafile anlat • 
ttııştır. 

Bunun içindir ki, bir mütearnza kar 
!ı zecri tedbirler tatbik ederken Mi'llet 

Asri harbin en büvük fecaati harbe 
hazırlanmış olan milletin diğerlerine 
nazaran tefevvuk halinde olmasıdır. 
Ben bu düşünce karşısında titremek -
ten kendimi menedemem. 
Avrupanın hür milletleri. kendi em

niyetlerini muhafaza etmek isterlerse 
çok düşünmek mecburiyetindedirler. 
Küçük milletlere gelnice, emniyetleri
ni, işler fena gittiği halde kendilerine 
yardım edebilecek derecede bir kuvve
te malik olan milletler cemiyeti üze
rinde büyüklerin tefevvuklarına istinat 
ettirmekted\rler. 

İntihabat esnasında söylediğim bir 
nutukta barısı devam ettirmek husu
sunu müteahhit bulunduğumuzu söy -
lemiştim. Bu, belki kolay bir vazife de
ğildir. Meclis rnütaleatımı ciddiyetle 
teliikki ve tasvip ederse bana taraftar 
olduklarını söyliyenlerin hepsinden 
bu akşam itimat reyi vermelerini talep 
ediyorum. 

Baldvin kürsüde 
Baldvin nutkunda, evvela sabık i~ 

arkadaşı Horu methettikten ve onun 
çekilişini kayıp olarak anlattıktan 
sonra, demiştir ki: 

- Arkadaşımız Parise gidip te
maslara girdikten sonra, Fransız mat. 
buatı sulh teklifleri hakkında bazı 
neşriyat yaprrtxştı Bu teklifler bizim 
hoşumuza gitmiş değildir. Pek ileri 
gidilmiş olduğunu görüyor ve onları 
değiştirmek arzusunda bulunuyor
duk. 

Asıl baş mes'uliyet bana teveccüh 
ettiği için uzakta bulunan arkadaşımı 
müdafaa etmek kararını verdim. Şim
di gözlerimi ~eriye çevirdiğim zaman 
görüyorum kı, arkadaşımı ne pahasına 
olursa olsun, İsviçreden geri çağır
mak suretiyle hareket etmekliğim la
zım gelirdi. Ümit ederim ki bu gibi 
temasların katolunması meselesi di
ğer hükumetler için de bir ders ola
caktır. Fakat bu teklifler bugün sa
rih surette ölmüştür. İngiltere hüku
meti onları yürütmek için hiç bir te
şebbüste bulunmıyacaktır. İngiltere 
politikası mazide olduğu gibi Millet:
ler Cemiyetine istinat edecektir.,. 

Başvekil zecri tedbirler hakkında da 
demiştir ki : 

- Bütün dünya milletlerini bir a-

' raya toplıyan ve her azası derhal hare 
kete geçen bir Milletler Cemiyeti mev 
cut olmadıkça zecri tedbirlerin de fay 
da vermiyeceği anlaşılmıştır. 

Yerine Kim Gelecek? 
Londra, 19 A .A. - Avam kamarası 

kulvarlarında Horun halefi hakkında 
tahminlerde bulunulmaktadır. Bazı 
mebuslar bizzat Baldvinin dı~işlerini ü 
zerine alacağını, baztları da bu bakan
lığa Çemberlaynm getirileceğini söy
lemektedirler. 

Ölüme Mahklım Bir Teklif 
Londra, 19 (A.A.) - Bütün İngi

liz gazeteleri Hor'un istifası ile meş
guldürler. Taymis gazetesi Paris tek
liflerinin bundan böyle ölüme mahkum 
olduğunu yazıyor. Deyli Telgraf hü
kumetin bugün Mecliste kahir bir ek
seriyet kazanacağım söylüyor. Liberal 
Neyüz Kronikl gazetesi, hükumetin ya 
inanılmaz bir delilik, yahut affedil -
mez bir ihanet veyahut bunların her 
ikisini birden yaptığını yazıyor. 

Fransada Siyasal Yeni Bir 
Durum Bekleniyor 

Heryo İstifasını 
Geri Almıyacak 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra. 17,45: Çocuklara. 18: 
Reportaj. 18,20: Solist !Şarkı - keman mü
ziği. 18,50: Spor. 19: Süel konser. 19.30: 
Sözler. 19.45: Plak. 20: Sözler. 21: Mono
log. (Günün dedikodusu). 21,10: Senfonik 
konser (Fitelbergin idaresinde). 23,30: 
Dans müziği nakli. 

LAYPZİG 

18: Mandolin kenteti. 19,30: Sözler. 20: 
Zita r aletile Noel müziği. 20,25: Repnrtai. 
20.55: Aktüalite. Haberler. 21 .10: I'l •ük 
eğlenceli müzik (Sopran Erna Berger. Te
nor Valter Ludvig iştirakile Laypzig sen
fon"si) . 23 : Haberler. 23,20: "Der Graf Pla
ten,. adlı skeç. 24,10: Org müziği. 

BUDAPEŞTE 

18: Konferııns. 18.20: Dans plakları. 18. 
45: Spor. 19 :Konferans. 19,30: Dans plak
larr. 19,55: Konferans. 20,30: Respighinin 
eserlerinden "ALEV,, operası (Operadan 
nakil) 21 ,30: Dış siyasa ve saire (İstira
hatte). 23,40: Cazband. 24,30: Çingene mü
ziği. 

VİYANA 

18.20: Tirollu kompozitörlerin eserle
rinden (İnsburgdan nakil). 19: Haftanın 
beden sporu haberleri. 19,10: Turizm. 19, 
25: Gencleı:e. 1_9.45: Haberler. 19,55: Ope
radan nakit. Rıchard Vagnerin (Loheno
rin) operası . 24,05: Sorgulara cevaplar. 
20,15: Sokak havadisleri. 24,30: Cazband. 

MOSKOVA 

18,30: Trio konser. 19,20: Radyo solist
leri tarahndan Veberin "Freischütz., opera
sı. 22: Yabancı dillerle konferanslar. ' 

BERLİN 

17 ,30: Balladlar (Löve, Brahms, Şopen). 
18: Ha fif müzik Balalayka orkestrası. 19, 
30: Spor hareketleri. 19,40: Aktüalite. 20' : 
Eğlen,..eli müzik. 21: Haberler. 21,1 O: 
"Bruder Lustig .. adh üç perdeli radyo ope
rası. 23: Haberler. 23,30: Tarihi yaVlJll. 
24: Eğlenceli gece müzi ği (Sopran ile). 

T( a M4 cmfö shrdl etaoin aoin upup 

KISA DALGALAR 
BERLİN 

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

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31. 55 m. 
.. Saat 19.15 - 23.30: Gösterilen 2 veya 
uc; posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49 
10 nı. • 

PA1'1S 

Çalışma saatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEH!R TİYATROSU : Saat 20 de 
(Saz - Caz). 

* HALK OPERETİ : Saat 20,30 da 
(Telli Turna) . 

* NAŞİT - ERTUO"RUL SADi - HA-
LİDE : Saat .. 20,30 da (Hülleci) . * SARAY : (Omrümce Seninim) * SÜMER : (Aşk Rüyası) . 

* YILDIZ : (Dantenin cehennemi). * İPEK: (Renkli peçe) 
* TÜRK : (Gönül istediğine gider) 
* MELEK : (Cennette Hırsız) 
* ÜSKÜD.:\R HALE : (Şandu). 
* KADIKOY HALE : (Roberta) 

Nöbetçi eczaneler 

Yemişte Agop Minasyan - Şehreminin
de Nazmı - Samatyada Teofilos - Aksa
rayda Ziya Nuri - Fenerde Emilyadi -
Karagümrükte Arif - Bilyükadada Sinasi 
Rıza - Heybelide Yusuf - Eyüpte Hik
met - Galatada Mahmudiye caddesinde 
İsmail - Taksimde Taksim - Hamamda 
S. Baronakyan. 

Hastane telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi Cerrahpaşa 21693 
Gureba hastanesi Şehreminı Yeni-
bahc;e 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi Bakrrköy Reşadiye kışlası 16.60 
Zeynep Kamil hastanesi Üskü-
dar Nuh kuyusu Gün Doğumu 
caddesi 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Etfal hastanesi Şişli 42426 
Bevoğlu Züktlr hastanesi Firuıağa 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 6010? 

-PASTİL FOR PASTILFORPASTİL FORPASTİLFOR PASTİLFOR 
PASTiL FOR PAŞJll.FORpASTjL FQRPASTİI P~ PASTİLFOR 
PASTİL FOR, PAST. L FOR ' PASTİLFOR 
PASTİL FOR 1 t ı p ASTİLFOR 

A · , Kullananlar · FOR 
P ST~L FOT, Nezleye, öksürüğe, nefes darhgma tutulmaz- ~ PASTlL 
P ASTIL FOf t lar, sesleri ktsılmaz, nefes boruları hasta- ı l PASTİL FOR 
p ASTİL FORt lanmaz, boğazları ağrımaz ~ p ASTİL FOR 
PAsrıL FoR PAST LFoR-PXs'i'ltFu PAsTıL FoR 
P ASTIL FOR P P ASTIL FOR P ASTiL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİLFOR 
PASTİL F TİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL İLFOR TiLFOR 
PASTİ -oR 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİIJ 
PASTİL 
PASTİL F 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR P lf.~ 
PASTİL FOR PASTİL ~ 
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İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 

396 

1109 

1695 

1702 

. 1711 

1891 

1959/ 1 

1959/ 2 

1964 

2362 

3099 

3965 

4295 

6278 

6982 

728Z 

7300 

Burgazadası 

Kasımpaşa Muhiddin 

Yeni köy 

Tarabya 

Yeniköy Güzelce Alipaşa 

Fener Tevkii Cafer 

Kasxmpaşa Süruri 

.. 
Aksaray Çakırağa 

Edirne kapı 
din 
Kuzguncuk 

Hacı Muhid-

.. 
Üsküdar Yenimahalle 

Kadıköy Zühdüpaşa 

İstanbul Davutpaşa 

,, Eminönü Şeyh 
Mehmet Geylani 
Mercan Daya hatun 

E. Çınaraltı 
Y. Kesik Çınar 
Cinci Dere 

Köybaşı caddesiyle 
Mala kof 

Tarabya Cad. 

Bağlar mevkii 

E. Zamba 
Y, Usturumca 
lncekaş 

E. Bakkal 
Y. Azimkar 

Yağhane 

E. Hacı Kaymak 
Y. Menteşağa 
E . Menteş 
Y. Bican 
Fıçıcı 

E. Ümraniye 
Y, Itri dede 
Tarhane mektebi 

Arpacılar Cad. 

Büyük yenihan 

E . 14 
Y. 15 

17-19-21-
23-25 

E. 84 Y. 
78-2 maklup 

No lr yeni 
74-2 mahal

len 76-2 

E. 232-234 
Y. 222-224 

E.104 

E, 22 
Y, 30 

33 

103 metre arsanın 
tamamı 

1493 metre murab
baı sebze bahçesi
nin 1/ 3 His. 

44 metre arsanın 
84 N o lusunun 

150 Açık art· 
trrma 

340 

. 
9/ 14 his. ve 78 No 
lu arsanın 5/ 14 
His. iki No lu ar
sanın tamamr 160 ,. " 
228 rncrtre a:r.sanrn 
342/864 His. 400 ., 
2756 metre bağın 
tamamı 150 .. 
Bahçeli ahşap ha-
nenin 2/3 His. 170 ,. 
57,50 metre arsa-
nın tamamı 175 .. 

31 51,50 metre arasa-

E. 39 ha
rita 1528 

ada 42 
E. ve Y, 26 

E. 46 
Y. 18 
E, 11 
Y. 25 

E . 9 Y. 3 
mahallen 7 
E. 17 Mü, 

Y, 19 
E. 11 Y. 11/ 1 

11/ 2-11/3 

• E. 41 Y, 35 

nın tamamı 

60,32 metre 
nın tamamı 

arsa-

Arsanın tamamı 

Ahşap hanenin ta
mamı 

64 metre arsanın 

tamamı 

64 metre arsanın 

1/ 4 His. 
Bahçeli kagir ha
nenin tamamı 
Ahşap hane ve dört 
arsanın 46,50/ 48 
H is. 
Kagir dükkanın 
39/ 240 His 

155 

605 .. 
189 .. 
820 ,, 

70 .. 
25 .. 
1530 Kapalt 

zarf 

1000 ,. 

1310 " 
E . v P Y. 41 Büyük yenihan ü

çüncü kat 41 No lu 
ka gir odanın 2/ 5 400 Açrk art-
His. tırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 3-1-936 tarihine tesa
düf eden Cuma günü saat on dt)rtte dir. Satış münhasıran gayrimüb~ li! bonosiladır. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk ı 
Mahkeme&inden: 

Hatice Mürüvvet tarafından ko -
cası Sultanahmet Akbıyık cami kar_ 
ı,ısında 1 / 3 numarada Doktor Fuat 
Tevfik aleyhine açılan be>şanma da.. 
vasında müddeialeyhin ikametgahı
nın meçhuliyeti hasebile dava arzu 
halinin on gün zarfında cevap ver. 
mek Üzere ve 15 gün müddetle ila. 
nen tebliğine karar verilmiş ve ar
zuhalin bir nüshasıda mahkeme di 
vanhanesine talik kılınmış olduğun
dan İstanbul asliye 6 mcı hukuk 
mahkemesi 935/ 1607 numaralı dos
yasına ilan tarihinin ferdaaından iti_ 
baren 1 O gün zarfında cevap veriL 
mesi lüzumu tebliğ olunur. (17877) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI ILANLARi r 

Satllık Arsalar 
Esas No. su 

139 
Mevkii ve Nevi Depozito 

139 

139 

Maçkada Silahane civarında 
Bayıldım caddesinde müfrez S 
harita No. h 330 metre mu"' 
rabbaı arsa. 
Yine orada 6 harita No. lı 246 
metre murabbaı arsa 
Yine orada 7 harita No. lı 232 
metre murabbaı arsa. 

13 9 Yine orada 8 harita N o. lı 211 

800 

620 

560 
Paris, 19 (A.A.) - Hor'un istifası ı 

burada heyecanla karşılanmıştır. Bfilıu 
&us ki Heryonun istifası vaziyeti daha 
~iyade karışık bir hale sokmaktadır. 
l3undan dolayı Lavalin durumu olduk 
Ça nazile telakki edilmektedir. Hor'un 
istifasına Mussolininin Pontinddeki 
nutku sebep olduğu sanılıyor. Matene 
göre, şimdi Laval • Hor planından vaz 
geçmekten başka hal çaresi yoktur. 
lutnal gazetesinin Londradan aldrğı 
tnaıtımata göre, İngiliz hattı harektin
dc bir değişiklik beklenmelidir. 

Paris, 19 A.A - Heryonun istifa 
kararından geri dönmiyeceği sanıl
maktadır. Jurnal gazetesi beklenmi
yen bir durumdan bahsetmekte, Eko 
dö Pari ise Heryonun bu istifayı çok 
tan hazırladığını yazmaktadır. 

i LAN metre murabbaı arsa. 520 
Yukarda mevkileri yazılı arsalar peşin para ile satıl

:nak ve 10 kanunusani 1936 cuma günü saat onda iha!e
Jeri yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Radikal Sosyalist Repüblik gaze-

tesi. istifanın yalnız parti buhranınm 
değil, ayni zamanda çok mühim siya
sal bir buhranı da açmakta olduğunu 
yazıyor. 

Yeni sene ıçm iyi bir tarzda bastırdığımız 
defterikebir, yevmi ye ve kase deftarleri 
---... matbaamızda satılmaktadır. ~ı--- Almak istiyenlerin gösterilen gün ve saatte depozito

larile birlikte şubemize gelrn el eri. ( 7 9 5 O) ( 2 8 7 ) 
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sına lüzum 

Görülmiyen 

Fevkalade 

BiLECiK 
Rakı imalathanesi· 

nin piyuaya çı

kardığ'ı 

45 derecelik 

OLGUN 
rakısını da 

Her yerde arayınız 

t'$E:KSQLiN': 
_<·;l; Ad~~i . . 
··~ .:_,c' . .- .... i~tidar, -. 

.. :' Be ·ı . · 
·,: · · ·.··.' g~./ı;ekllğl~ 
.. , Dermansızıık, 
Vücut re DimaQın 
.; vor-gunıCaunda 
pek müessir· .. emin 
} ... -:~9ır ~.ıaç_~ır . . 
Kutusu 200 ·kuru• . ~. . .• ' . . 

:. BEŞiR. l~MAL -:-~ ~AHMUT _CEVAT . 
~;:.Ec~a·n~sı • Sirkeci . 

Profesör K. Kömürciyan'ın 
Hesap, muhasebe ve ticaret kitap

ları: 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacılık 105 
İktisad ilmi 87 ,5 
İhtisas muhasebeleri 17 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 70 
Zihni hesap kaideleri 20 

Lügaritma cetvelleri (Yeni rakam) 56 
Ba§hca sab§ yeri: 

İKBAL KÜTÜPHANESİ 

. ·-· Wıılfl'lft' v 
-wı 

ve 

BELOEVŞEKLIQINE 

9949 

İstanbul Dördüncü lcra Memur • 
luğundan: 

Evvelce Haydarpa§a Acibadem 
mahallesi Eaatpata aokafmda 1/ 3 
No. lu kö§kilnde mukime iken halen 
ikametgahı bilinmiyen Fatma Ze • 
lihaya. 

Katinaya olan borcunu:zdan do -
layı ipotekli Oaküdarda Altuniza. 
de mahaa.Uesi Hekim Lambo soka. 
iı, eski 1, yeni 1/ 3 No. lu köşkiin 
nısıf hissesinin ıatışa çıkarılması ta. 

lep edilmesi Üzerine bu hususta ya. 
prlan taktiri kıymet muamelesi ne • 
ticesinde köşkün tamamına 3316 )~. 
ra takdir edilmiştir. Bu hususta bir 
diyeceğiniz varsa ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içinde dairemize 
bildirımeniz lüzumunu ilanen teb • 
)iğ olunur. (17875) 

l HUÇUK ILA"LA R 1 . 

Profesör doktor Raşit Tahsin Tuk. 
savul. Sin ir ve deliler hastalıkları bi
r inci ve baş öğretmeni. - Bostancı, 
Tepe mahallesi 103 numara. Telefon: 
52-232 

10495 

~~~=~iiiiiiiiiiiliiiiliiii'IJ ~ri .7i;/!ih 
OTOMOBiL ve 
Makinist mektebi 

Taksim - Stedyom 
Yeni de-ra devre1ıne 10 
İkinci Kanunda başla
nacaktır. Kayıt mu•· 
meıesı açıldı ·ı afıi .it 

için program iııt~yıniı 

Telefon: 42508 

istanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu Başkanhğından: 

M.K.N. 

3437 

3432 
3395 

3394 
3396 

3416 
3130 
3401 
2851 
3140 

3305 
3322 
2553 

3304 
3202 

3211 
3214 

3284 
2032 
2029 
1368 
1371 

3048 
3050 
3440 
3451 
3454 

248(1 .., 1 ' " 

3136 

3124 
3105 
3102 

3013 

3006 

2918 

3091 

3089 

3088 
3069 
• 

3061 

3058 

3055 

• 

1849 
3327 
1357-1499 

Ağırlığı 

K. G. 
165. 

15.500 
113. 

715. 
8. 

264. 
170. 

59.500 
103. 

1219. 

75. 
105. 

2074. 

55. 
1407. 

3-1-936 !HA LE GUNU 
Kıymeti 

L. K. 
89.10 

136.40 
202.50 

Cinsi Eşya 

Lastik pamukla tecrit edilmiş 
elektrik teli. 
İpekli pamuklu peluş. 
Basma halinde marserize pa
muk mensucat 

718.59 !pliği boyalı pamuk mensucat 
72. İpekli pamuklu mensucat. 

6-1-936 !HA LE GUNU 
71.40 Kına. 

192. Yaldızlı ağaç kornej. 
59.80 İpliği boyalı pamuk mensücat. 
94.25 İpliği boyalı pamuk mensücat. 

731.40 Ağaç kundura kalıbı. 
9-1-936 !HA LE GUNU 

465.75 ipek çizgili yün mensücat 
472.50 Pamuk duvar halısı. 
414.80 Müstahzaratı kimyeviyei sı

naiye. 
ı 297. Yün mensücat. 

168.84 Kesilmemiş yazı kağıdı. 
13-1-936 IHA LE GÜNÜ 

52.500 52.50 Altı yüzü kamilen lastik şoson 
0.670 48.24 İpek mensücat. 

17-1-936 İHALE GÜNÜ 
6. 700 58.96 Deri çanta. . 
1.180 84.96 İpek mensücat. 
0.690 49.68 İpek mensücat. 

81. 1215. İpekli lastikli pantalon askısı. 
213. 255.60 Adi ağaç saplı elbise fırçası. 

21-1-936 !HA LE GUNU 
8200. 820. Çimentodan mamfıl tuğla 

96. 48. Boyalı demir düğme. 
8.845 636.84 İpek mensücat. 
3.310 79.44 İpekli pamuklu mensücat. 
O. 790 56.88 1 pekli kadın elbisesi. 

23-1-936 !HA LE GÜNÜ 
~~ . 1 ~ ~ 81 Altın ve gümüş yaldızlı kol 

düğmesi, cilalı pirinç kol düğ
mesi (Altın, gümüş yaldızlı D. 
38. K. 550 g. Pirinç düğme 13. 
K. 450 G.) 52. 

0.300 88. Terbiye görmüş siyah boyalr 
tilki derisi. 

322.500 362.82 Pamuk mensücat. 
97. 116.40 Yün mensücat parçaları; 

170.500 422.84 Vidala deri 
27-1-936 IHA LE GÜNÜ 

123. 138.38 Meyva şurubu yaprlmağa mah 
sus şekerli hülasa. 

29.500 159.45 Mevaddı saire ile gayri müred
dep selleloit baş tarağı. 

121. 163.35 Adi pirinç av fişengi yüksüğü 
(İnhisar resmi alana aittir.) 

333. 79.92 Boyalı teneke kutu ve kapak 
(Yazılı olduğundan Transit). 

637. 95.55 Aspetollu mukavva. 
29-1-936 IHA LE GUNU 

487. 
46.620 

68.18 
559.44 

Kuru pil 
Tarifede gayri mezkur uçan 
yağlar. 

61. 

51. 

103. 

63.44 

86.70 

Demir ayaklı adi ağaçtan ma
mfıl nümune dolabı. 
Örme fanilalık pamuk mensu
cat. 

309. Cıkartma resim. 
31-1-936 İHALE GÜNÜ 

8.750 131.25 İpekli pamuklu mensücat. 
29.500 72.28 Pamuk örme kolluk. 

657. 683.28 Sair ağaçlarla müre<ldep ağaç· 
tan eğilmiş sandalya. 

1370 ' 58. 522. !pekli pamuklu mensücat. 
3334 422. 7 59.60 Pirinç karyola ve aksamı 

1 - 1549 S. KAN. mücibince yukarıdaki eşya Üzerlerinde yazı
lı gilnlerde ve saat 14 de satış komisyonunca 2490 S. KAN. hü
kümleri dairesinde açık arttırma ile satılacakır. 

2 - Ülkeye ithal için alıcısı çıkmazsa ayni celsede yaban illere 
götürülmek şartile alıcısına satılacakt1r. 

3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir mak
bu?.larla beraber peşin para ile mal almak isteyenlerin erbabı ti
carttten olduklarına dafr ünvan tezkerelerini veya Ticaret Oda
sı vesikalarım komisyona göstermeleri. 

4 - Peşin para ile mal almak isteyenlerin eşyanın bedelini 
tamamen ve vaktinden pey olara \c yatırmaları. 

5 - Pey makbuzlarım kanunen muayyen zamanda komisyo
na götürülmesi ve her gün pey alınır. Yalnız ihale günleri saat 
13,5 ğa kadar veznece pey akçesi kabul edilebileceği ilan olu~ 
nur. (7858) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep için pazarlıkla yaş ve kuru meyve alınacaktır. 
Tahmini fiatı 2169 ve pey akçesi 163 liradır. Pazarlık 
23-12-935 saat 14 te yapılacağı ilan olunur. (7677) 

GAYET 
MÜHiM 

Paris mamulatı, H. Villette labo
ratuvarmrn yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit gibi 
ağız ve diş hastalıklarım ve mik
roplarını imha ve tedavi eden di ş 
pastasıdır. Lezzeti hoş, her eczane 
ve depolarda satılır. Diş tabibinizc 
<ıoru,-ıuz, 

10103 

tstanbul Levazım Amirliğı 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Dikim evleri için 3 2 O bin 
ila 420 bin adet nümunesi 
gibi Çengel 3 İkincikanun 
936 Cuma günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 15 7 50 liradır. 
İlk teminatı 1181 lira 2 5 
kuruştur. Şartname ve nü
munesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile tekliflerini iha · 
le saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. ( 3 3 5) 

(7478) 10407 

*** 
Ankara levazrm amirliği-

ne bağlı kıtaat ve müessesat 
hayvanları için 200 ton yu
laf 26-12-935 perşembe gü
nü saat 15 te !stanbulda Top 
hanede Sa tınalma komisyo
n unda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 12000 liradır. Muvak
kat teminat 900 liradır. Şart 
name ve nümunesi komis-
yonda görülebilir. İsteklile
rin ihale saatinden bir saat 
evvel kanuni vesikalarile tek 
liflerini komisyona verme
! eri. ( 3 2 S ) ( 7 9 3 2 ) 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprliba~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar

.. _ zade Han. Tel. 22740. 

Mersin yolu 
ERZURUM vapuru 22 Birin· 

clkanun PAZAR günQ saat 10 
da MERSiNE kadar. "7975,, 

Ayvahk yolu 
MERSlN vapuru 21 Birine\. 

kanun CUMAR rESI ırünü saat 
19 da ıZMİRE kadar "7974., 

Bayram ve Yılbaşı Münasebetile. 
20 Birinci kinun ilA 10 ikinci KAnun mUddet zar• 

tında pe,in para ile satın ahnan her 

ELEKTRiK ALETi iÇiN 

S A Ti E 
ol0 15 TENZiLAT Yapacaktır 

~-----------------------------------------------
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksilt~e komisyon~ndan: 

Elektro ~ Mekanik laboratuvarı için ı 00 beygir kuv
vetinde bir adet Türbo elektrik kapalı zarf ile alınacak
tır. Tahmini fiat 11070 lira ve pey akçesi 831 liradır. 
Zarfların 20-1-936 saat 15 de açılacağından isteklilerin 
saat 14 de kadar arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesaik ile belli gün ve saate ka
dar Komisyon Reisliğine ve şartnamesini görmek için 
de her gün Gümüşsuyunda Mektep dahilindeki Komis-
yona müracaatları. ( 7643) 9971 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Beher. metre murabbama 2 lira 50 kuruş bedel takdir 

edilen Aksaray yangın yerinde 461 haI'ita ve 20 inci adada 461, 
4.62, 459 ve 665 harita numaralı arsalar arasında 1 metre 60 san· 
tim yüzünde 27 metre 56 santimetre murbbar sahasındaki arsa 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leva
zım ~ildürlüğündc göri.lliir. Arttırmaya girmek isteyenler 517 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 3-1· 
936 Cuma günü saat 15 de Daitn1 Encümende bulunmalıdır. (B) 

(7861) 
lstanbul Asliye ikinci Ticaret Da_ ---------------------------------------

iresinden: 'i'üksek Mühendis Mektebi Arttır· 
Kayıerili müteveffa ~eınirci za. 

de Mustafa variş}eri karm Eıma ma ve Eksiltme komisyonundan: 
ve kızları Nazire ve Fatma ve o • 
ğulJarr Hacı Ahmet ve Mehmet ve Fi Yekun Teminat Saat 

90 Ton 19 1710 128,25 Kok kömürü 14 
diğer kızları Seniye ve Saniye ve • 50 ,. 17,50 875 65,62 Kriple 14,30 
killeri avukat Mazhar tarafından 328.50 Metre 5,25 1724,62 129,30 Paltoluk kumaı 15 
lstanbulda yeni postane arkasında 825 ,, 5,50 4537,50 340,27 Elbiselik 15,30 
lıtanbul hanında Vitali Levi mah _ Mektt!p için yukarda cins ve miktarı yazılı mevat açık 
dumJarı ,irketi aleyhine açılan hac. eksiltme ile alınacaktır. Eksiltmesi 20-12-93 5 de ve yine 
zi ihtiyatanin fekki davasmın cere· hizalarında gösterilen saatlerdedir. İsteklilerin şartna
yan eden muhakemeainde müddeia. melerini görmek için her gün .ve eksiltmeye gelmek için 
ley he il&n~n tebligat icra ed.ildiği de belli gün ve saatte komisyona Il}Üracaatları. ( 7 6 91 ) 
halde muayyen olan günde gelme.. 10084 
diğinden uaulün 401 inci maddesi • ____________________ .....;..____ .-

ne tevfikan gıyap karan ittihaz ve 
bir ay müddetle ilanen tebliğine 

karar verilere!t muhakeme 19.2.936 
tarihine müsadif çarşamba günü •a 
at 14 de bıukılmı' olmakla key_ 
fiyet tebliğ rnakamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. ( 17876) 

Devredilecek ihtira berat. 
•'Hidrokarbonlarm muamele et • 

mele hususundaki tekemmülat,, hak. 
kındaki ihtira için alınmış olan 9 
Sonkanun 1924 tarih ve 98/ 104 nu. 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere batkasına devir ve 
yahut icara verilmesi teklif edil • 
mekte olmakla bu huausta fazla 
malUmat edinmek istiyenlerin Ga_ 
)atada Aalan han 5 nci kat 1.4 nu. 
maralar• müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

NEDKALMiNA 
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ELEKl RiKÇi ARANl~OR 
Taşrada mühim bir Şirketin fabrikası için asgari 30 ya~lannda san'at 

mektebi mezunu elektrik ve cereyanı mütenavibeli motör bobinacı. 

çelik boru ve tenvirat tesisi işlerinde kullanmak ve tamirini yapmak 
üzere bir elektrikçiye ihtiyaç vardır. Bonservislerile birlikde hüsnühal 
vesikalarının birer suretini İstanbul 176 posta kutusu adresine (M.B.) 

rumuzile gönderilmesi. 

Fabrika ve Havuzlar 
Direktörlüğünden: 

10485 

9 3 6 senesi raspa işleri açık pazarlıkla talibine verile
cektir. Bu işi üzerine almak isteyenlerin ( 200) lira te
minat akçesile beraber bu ayın ( 2 3) üncü Pazartesi gü
nü saat ( 11) de Galata' da Azapkapıdaki Direktörlükde 
bulunmaları. (7958) 10506 

Yozgat ilbayllğından: 
Yozgat Memleket hastanesi için fazla mikdarda kar

yola, yatak, battaniye ve mefruşat levazımı satın alına
cakdır. 2 Kanunusani 936 saat 14 de Daimi Encümen 
huzurile ihale edileceğinden talihlerin izahat almak ve 
şeraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara. İstanbul Sağ
lık Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (3548) 

( 7 664) 10044 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyala italyana 
Sermaye.i ı 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası vera D?lan Frank olarak .satrla_n 
bu çekler sayesinde nereye gıtse?ız _paranızı kemalı emnı
yetle t~ır ve her zaman istersenız dunyanın her tarafında, 
şehirde, ote11erde, vapurlarda, trenlerde ?u. çekleri e~ ~ü~~k 
tediyat için nakit makamında kolaylrkla •stıma1 edebılırsınız. 
Travellers ceklerl hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. ( 5999) 9810 

lstanbul kız Lisesi Satınalma 
komisyonundan: 

Lisemize Beşyüz lira içinde şartnamesine göre yaptı
rılacak 40 tane dershane sırası 3-1-936 cuma günü saat 
on dörtte İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında top· 
!anan Okul Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacak
tır. Teminat 38 liradır. Buna ait şartname, keşif ve fen
ni evrak okuldan öğrenilebilir. (7869) 

10349 

lstanbul Komutanhğı f 
Satınalma Komisyonu 

illnlara. 

Eskişehir Hastanesi Sıh- ı 
biye ihtiyacı için şehir cer
yanı ile işler sabitRontken 
cihazı alınacaktır. Muham
men tutarı 8900 liradır. İlk 
teminatı 668 liradır. Şart- , I 
namesi komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle 23-1-936 perşembe 
günü saat 15 tedir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuz veya mektupla 
rile 2490 No. lu kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle birlikte ihale günü 
va!<:ti muayyenden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satmalma Komisyonu 
na gelmeleri. ( 7 6 5 O) 1 

10037 

• • • 1 

Yeniden yapılmakta olan 
Ankara Hastanesi ameliyat- ı 
hanesi için 20 kalem Seterli 
Sation cihazı kapalı zarfla 1 

alınacaktır. Muhammen tu
tarı 8500 liradır. İlk ·temi
natı 638 liradır. Eksiltmesi 
23-1-936 perşembe günü 
saat 15,30 dadır. Eksiltme
ye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 No. lu kanunun 2 
3 üncü maddelerindeki ve
saikle birlikte ihale günü 1 

vakti muayyenden en az 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma komisyonu-
na gelmeleri. ( 7651) 1 

10038 

• . • ı 
Gülhane Hastanesinde 

yeniden İnşa edilecek olan J 

bina kapalı zarfla eksiltme- ) 
ye konmuştur. Muhammen 
tutarı 32.610 lira 43 kuruş
tur. llk teminatı 2446 lira 

250 gramlık amballj 

T U R Y A ~ eaf, haımi kolay ve bütün Y'mf'kler 

için kullanılan miıkemmel bir nebati mutbah yatıdır. 

Çok idarelı olup, ıte4 tuirile tebab.hur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değıldir 

Kendı ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 

edilebilır. 

Saf nebati TURYAG ile piş:Tilen yemekler çok lezı.etli 
olur 

TüR~iYE Y~G VE M~MULATI 
S.4.NAYii LiMiTED ŞiRKETi 

İstanbul - İzmir 

dır. Eksiltmesi 23 B. Kanun -----------------------------------
935 pazartesi günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 250 
kuruş mukabilinde Komis
yonumuzdan verilir. Eksilt 
meye gireceklerin ilk temi-
nat makbuz veya mektupla
rile 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki ve 
saikle birlikte ihale günü 
vakti muayyenden en az bir 
saat evveline kadar teklifna 
melerini Fın<.. !dıda Satınal 
ma Komisyonuna vermele
ri. (7652) 

10039 

Istanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

İstanbul'da Tophanede 
Ordu Dikimevi için bir us
tabaşı aranıyor. Taliplerin 
hazır elbise imal eden bir 
fabrikada ustabaşı olarak ça 
lışmak iktidarını haiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de· 
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını hami
le. 1.)irincikanun 935 niha
yetine kadar İstanbul da 
Tophanede iki numaralı Le
vazım Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su· 
retlerini istidalarına rapten 
oraya bırakmaları. ( 5 O 8) 
(7786) 10213 

Devredilecek ihtira beratı 
" Yapıştırma etiketlere mahsus u

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

1320 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

~ 
« 
:ı: 
:ı: Jandarma Dikim evinin ihtiyacı için mevcud nümu- -

nesine uygun olmak şartile 5000 beş bin metre silindir- O 
lenmiş kanaviçe açık eksiltme ile satın alınacak ve ~silt 
mesi 23-12-935 pazartesi günü saat 15 de Gedikpaşada « 
jandarma Dikim Evi binasındaki Komisyonumuzda 1! 
yapılacaktır. ( 5 000) metre kanaviçanırı_ .tasarlanan be- ll1 
deli (i225) lira olup ilk güvenmesi 92 lira 87 kuruştur. ~ 
Şart kağıdı ile nümunesi her gün Komisyonda görüle- a:: 
bilir. İsteklinin ilk güvenme mal sandığı makbuzu ve- &% 

ya muteber banka kefalet mektubu alarak 2490 sayılı E 
kanunda yazılı belgelerle beraber ihale saatından evvel 1! 
Komisyona gelmeleri. ( 7 7 5 1 ) ı o 112 O 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır- ~ 11 

ma ve Eksiltme komisyonundan· :E · 

Müferrih 
Midevi 

Barsakları 
Temizler 

::ı ., 
o 
Q. 
u o 

Cinsi Kilo Fiat Teminat 
Koyun eti 5000 45 K. 169 
Srğır eti 4000 35 ,, 115 

Saati 
ıs 

Aç karnına bir kahve kaşığı 

alınd kta kabızlığı defeder Yemt'k· 
lerden bırer saat sonra alınına 

Fizik alatı 1011 Lira 758.25 14 
Mekte b için ( 5 O O O) kilo koyun ve ( 4 O O O) kilo sığır 

ei · ve ( 1O11) liralık da fizik alatı açık eksiltme suretile 
alrnacaktır. Açık eksiltmesi (3-1-936) da yapılacağın
dan isteklilerin belli gün ve saatta Komisyona müra
caatları. (7866) 10347 

Devlet ' Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilanJarı 

işletme ' 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 67760 ve 
ecnebi olduğu takdirde 36652 lira olan 700,000 tane 
o-alvanize tirfon 3 O ikinci kanun 19 3 6 perşembe günü 
;aat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 
4638 ve ecnebi olduğu takdirde de .2748,90 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 1 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 180 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay

Hazımsızhğı, n:ıide ekşilik 

ve yanmalarını a-ıderır Atııdakı 
tatsızlığı ve kokuyu ızale eder 

9982 

HERVEA 
Çay yerine kalm

riir.Çay yerine "Her
vea,, tabir edilen ve , 
fazla miktarda idrar 
veren nebat hulasa- --.-~ .. ," 
'itnt aldığınızda hamı 

zı bev 1i ihraç ve uz-

vi yetin izde kuvvet --· 
hissedecek ve bil
i-tassa: 
Romatizma a~rılarandar 
kurtulacaksınız. Her nevi tafsiia.t 
ve sipariş için Galatada Voyvod? 
caddesinde Ünyon hanında 49 nu· 
marada B. Tubiniye müracaat. 

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( ?804) veyahut icara verilmesi teklif edil- ıo.ı::ıs 
mekte olmakla bu hususda fazla ma- ============================ 

Posta !tutusu: 1139 Galata. 
Londra H. J. LEE mlistemlekf. 

'TlÜ&tahzaratı. İhracat ve ithal? 
-nliessesatı. Türkiye mümessil * 
Şark Merkez Ecza deposunun b"' 
tün ~ubelerinde de satılmaktadır 

lümat edinmek isteyenlerin Galata As 
lan han 5 inci kat 1-4 numaralara mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

10452 

Umumi neşriyat ve yazı ışleri Müdürü: Etem izzet BEN!Ct 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı ver : TAN matbaası. \ 0'104 
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TORKiYE 
KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

iŞLEl ME ŞiRKET iNDEN: 
20 Klnunevvel 1935 Cuma sabahından itibaren· 

Beher büyük kutu 60 
Beher Küçük kutu 50 

satl laca ktlr. 

paraya 

paraya 

Bu fiyat1ardan fazla istiyen satıcllarm şirketin acenta1arma ve
va do~rudan do~ruya şirkete bildirilmesi sayın halkdan rica olunur 

100 Ton Bisulfat 1 FARUKi'nin 
Askeri Fabrikalar Jstanbul Satın
atma Komisyonundan: 
Bakırköy Barut fabrikasında bulunan 100 ton Bisulfat 

askeri fabrikalar "Salıpazarındaki,, satınalma komisyo
nunca 7 İkincikanun 936 sah günü saat 14 te açık artır
ma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 405 lira ve mu
vakkat teminatı 30,5 liradır. Nümune hergün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesikalarla o gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. ( 7 9 71) 

~, tSKON0'1İ SEVEN ~ 

;. f. 1 A .CULL~ ~ 
"/ıı·•''" 

CiCi SÜRMESi 
Avrupa rimellerinden üstündür. 

Yakmaz! 
Dökülmez!! 

Leke yapmaz!!! 
Fırçalı sürmeler arasında eşsizdir. 

Her yerde bunu arayınız. 
Faruki ve Cici markasına dikkat. 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenica

mi ve Beyoğlu daireleri, Şeker Bayra
mı münasebetile 27 ve 28 İlkkanun 

1935 tarihlerinde, ve Yılbaıı dolayısile 
de 31 ilkkanun 1935 (öğleden sonra) 
ve 1 ikincikanun 1936 tarihlerinde ka· 
palı bulunacaktır. 

Fitilleri 
Her tUrlU gaz veya ben· 

zln llmbalar1nız hjin 
yalnız 

"DEGEA, 
Marka fitilleri kullanm~z 

Arzu e\t tiniz tam siyayı Yeren 
•e aradıt.nnı dayanıklalıtı temin 

eden yewine fitillerdir. 

Her hususta sizi mem
nun edecek 

"DEGEA 
" Fitillerini 

kullanınız. 
Her yerde .. talar. 

Taklitlerinden aakınınıs ................. -
9984 

Elinizde bir ayna bulunmadıkça ,ozonozon hata 
parlayup parlamadıöının 

bizzat farkında 

olamazsınız 

~~ 

,/ I'· ~ f . 't 1 Kendinizi böyle bir tehlikeye kaptırmayınız; 
ve unutmayınız ki, cıldlnizln naturası ne 

olursa olsun, L. T. PİVER' in 

MATITE 
gOzelllk pudrası stze bOtOn •erkeklerin hofuna giden kadife 
manzal"alı mat çehreyi temin edecektf r. 
M A T 1 T E fevkalade mat bir pudradır ; çOnkO , kendisi 
talksız ve içindeki maddeler de mattır. 

ParfOmöri l. T. PIVER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şlfll Ahmıl Be1 sokak No. 55 . Telefon : 43044 

Yurdumuzun nefis meyve usarele-
rlle hazırlanrruıtır. Mümasil Avrupa 
müstahzarlanm aratmıyacak mük~ 
meliyettedir • 

Hazimsizliği, muannid inkıba~tarı 
giderir. Fevkalade gazozlu oldugu~· 
dan yemeklerden sonra ferahlrk verır. 

Beyoğlu Tapu Başmemurluğun~'.1~ 
Beyoğlunda Şahkulu mabaUes_ın;Z 

Değirmen Sokağında eski 14 yen~ o
No: lu berveçhi mülkiyet tasarru d·ği 
lunur bir Horoslu Değirmen g: ~
elyevm bir ev ve Beyoğlu KayınN a·JU 
lğının S·l 1-935 tarih ve 1803 t~· 
tezkeresile Rodoslu Tur Kadın~ ele· 
liki bildirilmişse de bir kısırn ~158 ka• 
rin kaydı bulunmuş ve diğer hıssetaiZ 
yıtlan bulunamadığından se~.e den 
tasarrufat ahkamı tatbik edilecegiÜrıde 
4-1-936 Cumartesi günü rnah~dd~Y' 
tahkikatta bu yer hakkında 1 (iye• 
tasarruf edenlerin vesaiki tasaJru jda• 
sile birlikte mezkur güne ka ~eyete 
reye veya mahalline gidecek.. _,,. 
93544874 muamele No: sile ınura 
lan ilan olunur. 


