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Dl1SöNDtJKC~ 
Erkek ve Dişi Milletler 

U stümdeki tesirlerine göre ba-
21 milletlerde erkeklik, bazıların
da da kadınlık vasfının galip ol
duğuna inanmak isterim: İngiliz 
denince gözümün önüne gelen 
milli tip daiına erkektir; Fransız 
denince daima bir kadın hatırla
rım. Bulgar ve Arnavut, kalın ve 
tok ses, iri kemik, pos bıyık, ha
yallerile kuşanarak bende hemen 
bir dağlı erkek hatırası uyandır
dıkları halde, Rus, Leh, Roman
yalı ve Macar, titrek ses, ince bel, 
şeffaf ten hayallerile dişi bir mil
liyet tasavvuru yaratırlar. 

Bu fanteziınden, milliyetleri 
erkek ve dişi gibi iki cinsiyet 
nev'ine ayıracak kadar mutlak 
bir hüküm çıkaracak değilim. 
F'akat bazı işaretler, böyle bir fa. 
raziyedc, umumi fikirlere ben
den daha pervasızca koşanların 
cesaretlerini teşvik edecek ma
hiyettedir. Mesela erkeğe en çok 
benzemek isteyenlerin İngiliz 
kadınları olduklarını bize hem 
safracetliğin tarihi, hem de bir 
erkek serbestliği içinde yetiştiri
le~k tek başına dünyayı dolaşan 
genç İngiliz kızlarının terbiye 
sistemi göstetir. 

Daıha tipik bir vak'ayı dün bir 
Fransız gazetesinde okudum: 
Dul bir İngiliz kadını erkek elbi
sesi giyerek yaşıyor ve oğlunun 
kendısine "baba!" demesinden 
hoşlanıyormuş. Bu garabetin in
sanda uyandırdığı ilk meraklar
dan biri de, kadın elbisesi giye
rek yaşayan vıe kızının kendisine 
"Anne!" demesini arzulayan bir 
erkeği hangi milletlerde bulabi
leceğimizdir: Ruslarda mı? Leh
lerde mi? Roman yalılarda mı? 
Macarlarda mı? Fransızlarda 
mı? 

Bazı milletler de var ki adeta 
hünsadırlar. Yerine göre kadın 
ve erkek olarak hatırlanırlar: 
Boğa güreşçilerile erkeği, rakka 
selerile kadını gözönünc getiren 
İspanyollar; gangsterlerile er -
keği, sin'Cma yıldızlarilc kadını 
hatırlatan Amerikalılar gibi. Fa
kat bazı milletlere de ne dersiniz 
ki ya hiç bir cinsi gözönüne ge
tirmezler, yahut her ikisini bir
den hatırlatarak erkeği kadın
clan ayırmak hususunda, temyiz 
hassarnıza g l>ir zahmet yük-
lerler: Çinli. ! Japonlar gibi. 

Peyami SAFA 

Beyoğlunda 
Köpek Sürüleri 
Hususi köpeklerin tasmasız ve a

fızlıksız başıboş gezmelerinden dola
yı bilhassa Beyoğlunda hemen h er 
gün ısırma vak'aları olmaktadır. 

Fransız tebaasrndım birisi. Bevoi?
lunda giderken bir başıboş hususi kö
pek tarafından ısırılmış ve tedavi al
tına alınmıştır. 

Taksim ve Beyoğlu gibi yerlerde 
hava alsın diye, sokağa bırakılan kurt 
köpeklerinin adeta sürü halinde ge
zerek gelene geçene saldırdıkları gö
TÜlmektedir. Bı.ma çare olarak: 

- Tasmasız salrverilen köpek sa
hiplerinden ceza ~mış olsa. hem 
belediyeye bir varr!at olur ve hem de 
bu derdin önüne geçilebilir, denil
mektedir ama henffz bu yolda müs
pet bir teşebbüs görülmemektedir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile Selimin alnım olc!uyor, par· 
m.Jdannı nemli saçlarının arasına 

daldn.ak blıtau avucu içinde tutu
yonlu. 

Hasta uykuya daldı. 
Cemile aaat dokuza kadar, hiç kı

mıldamadan, hutanm ba! ucunda 
oturdu. 9111cikamca ttözleri dalarak 
onun uyuyutunu teyrediyordu. Selim 
_..c1a biT, vücuduna iğne batınlmı' 
sibi ııçrayJtlarla uyamyor, içi korku 
dolu sözı-ini açıyor, Cemileyi sö
rünce hemen rah.tlmınic tekrar da
lıyordu. SMMa m... bir üıha telefon 
eden Nail Bey hlıet.anın oraaa oıou· 
junu öfTenmİt• .-te.i sün seleceiini 
eöylemitti· 

Sut dokuzda iyice uyuıcb. Yüzün
de gecx!ci sanlık azalmıt, yanaklanna 
hafif bir pembelik dolmuttu. Fakat bu 
farkı anlamak için onu • seceleyin, sa
londaki divana baygın bw halde, uzan. 

Eski Haliç 
Şirketi 

Yeni den İşletmeyi 

Ele Almak İstiyor 

Haliç Şirketi sermayedarlarından 
bir kısmı, seferlerin tatil edilmesini 
doğru bulmayarak şirket meclisi ida
resini Noterlik vasıta sile protesto et
mişlerdir. Haliç şirketi heyeti umumi 
yesi bütün hissedarların iştirakiyle 
Ikincikanunun yedisinde bir toplantı 
yapacak, bu mesele üzerinde kat'i bir 
karar verecektir. Bu toplantıda şirket 
hissedarları işletmeye devam etmek 
isterlerse, alakadar makamlara yeni -
den başvurulacaktır. İşletmenin tatil 
edilmesine karar verildigi takdirde, 
şirket resmen feshedilecek ve derhal 
tasfiye muamelesine başlanacaktır. 

'-
Eaki fİrket, iıletmeyi 
ü:zoerine almak iıstiyor/ 

Dün kendisiyle görüştüğümüz mec
lisi idare azasından ve şirket avukatı 
Narhyan son vaziyet hakkında şunla
rı söylemiştir : 
"- Seferleri tatil edişimizin sebebi 

malUmdur. İmtiyaz, sahibine menfaat 
temin eden bir bağlantıya derler. Hal 
buki biz Haliç işletmesinden bir iki se 
ncdenberi menfaat değil zarar görü • 
yorduk. Bütün bunlara rağmen, bcle.di 
yenin ortaklık iddia ederek bizden hıs
se istemesi bugünkü vaziyeti ortaya 
çıkardı. Biz, eski imtiyazlarımızda ol 
duğu gibi, şimdi de hissedarların pa
raları ve masarif çıktıktan sonra bele 
diyeye yÔzde sekiz değil yüzde dok • 
san bile vermeğe razıyız. Fakat, zarar 
nazan itibara ahnmıyarak varidat üze
rinden beledife hissesi vermek işlet -
menin imtiyaz şeklinden çıkması de -
mektir. 

Belediye her gün muntaza • 
man 50 lira .zarar ediyormuf 

Muvakkat işletmeyi belediyenin 
yapmağa başlaması, bazı cihetlerden 
bizim için çok iyi oldu. Şimdiye kadar 
zarar iddialarımıza inanmayan beledi
ye, bu işin içine girmekle hakikate 
varmış olacaktır .• Biz, belediye işlet • 
mesini ilk gününden beri çok yakın • 
dan takip ediyoruz. Yaptığımız tahki
kat, 22 Kanunuevvelden beri yeni işlet 
menin. 600 lira tutan günlük masrafa 
mukabil ancak 550 lira varidat yapabil 
diğini meydana çıkarmıştır. Bu rakam 
lar, belediyenin her gün elli lira zarar 
ettiğini açıkça meydana koyuyor. Be
lediye. bizden devir aldığı işletmede 
tasarruf yapmak için otuz kadar işçiyi 
işten çıkarmış, sekiz vapuru da altıya 
indirmiıtir. Eski ıirket gibi başkası • 
na hisse vemıeğe de mecbur olma • 
yan belediyenin bütün bunlara rağmen 
zarar etmesi bizim iddialarımızın ne ka 
dar doğru olduğunu meydana çıkarı -
yor .. 

Yeni bir' kombine • 
zon bulunabilecek mi? 

Gelecek ayın yedisinde yapacağımız 
umumi toplantıda işletmenin tekrar a
lınması mevzuu üzerinde konuşacak de 
ğildik. Fakat, bazı hissedarların idare 
heyetini protesto etmeleri üzerine ruz 
nameye bu meseleyi de ilave ettik. His 
se almaktan vazgeı;tiği takdirde ve Ke 
restecilerle Eyüp arasında işleyen oto
büslerin de kaldırılması şartiyle yeni 
bir kombinezon bulmak belki mümkün 
olacaktır.,, 

Buğdav Yolsuzluğu 
Tahkikatı 

Ziraat Müsteşarı Atıf, Ziraat Ban
kası İdare Meclisi azasından Kemal
le beraber dün sabah Ankaradan şeh
rimize dönmüştür. Müsteşar. dün Zi · 
raat Bankasına giderek buğday yol
suzluğu tahkikatına devam etmiştir. 
Tahkikat on güne kadar bitecektir. 

ce gülümsedi. Etrafına hayretle ba
kıyordu. 

Cemile: 
- Ne ıüzel uyudun! dedi, yüzün 

de pembeleıti. 
Hastanın yüzünde kederli cildini 

örten bir saadet zan vardı. 
- Ben bu yatakta gjilerek ölebili

rim, dedi. 
Fakat seceki buhranını ve korku

ıunu bütün tiddetile hatırladığı için, 
yüzündt.'ci ... det zan birdenbire 
yırtıldı ve parça parça keder lekele
ri göründü. 

- Ne müthiıti! diye mırıldandı. 
Sonra bir teneffüs zahmeti içinde 

ilave etti: 
- Geceleyin, ıeceden çok korku

yorum. 
Anıa n bir tCJ' hatırlıyarak doğ

rulmak istemitti· Fakat batı arbya 
düttü. Cemile sordu: 

- Ne istedin? 
- Babam! Babama ha• .. ôqde-

relim, meraktan ne hale selmiıtir, 
kim bilir ••• 

- Gece o bana telefon etti, Hnin 
burada olduğunu biliyor. Bugün ge
lecek. Ben timdi doktora haber gön
dereceğim. 

~it zaman görmüt olmak. 1~.~1:. 
Gözlaini açıp ta Cemıleyı sorun-

Cemile kapıcınm büyük oğlunu 
doktora ıönderdi. A&iye Hanım da 
Selimin yüzünü iyi bulmuf: "Geceki 

Ne Dersiniz? , 
Beyoğlu Adliye Sarayı 

Ayaısofyadaki adliye bina61 yan. 
clıktan ısonra latanbulda bir adliye 
&arayı yapılmcuı aö:zoü çıkmııtı. Bu 
adliye ısarayı aöaü inaanın üzerine 
iyi bir teısir yapar ve gözünün önü. 
ne pzel bir man.acıra ha111rlar itil. 
tır. 

latanbulda böyle bir adliye aara. 
yı yapılacağı sözü ga:utelerde ve 
clill;rde dolaııp dururken Beyoi. 
lunda bir aulh mahkemeaine giden 
bir adamın hayalinin düıtüğü İn • 
ki.ar uçurumu o kadar derindir 
ki, nıstem metrikle ölçülemez. Şa. 
ir hayali ister. Allah rı:zoaısı ıçın. 

devlet adamlanmudan lıstanbula 

eelenler' bir kere bu binanın içine 
gİJ'sele,., bir kere birinci kata çık • 
ıalar ve tahammül edebilirlerH 
mahkemelerin bulunduğu üat ka • 
ta da çıkaınlar ve binanın, aofala • 
nn ve odaların halini göraünler. 
\ Bu veaile ile burada acı fakat 
~rtık mefgul olmamız lti.&ımgelen 
bir hakikatten balaısetmeliyiz. 

humile pç telif edilir haldedir. Bu 
nun birkaç sebebi araısında bimi 
clairelerimi:zoi tutmak İçin tahaiaat 
konmamaa, ikincisi tahısiaatı olan. 
farın temi~iği de çoğu Arapkirli 
odacılann zevkine ve himmetine 
kalmıı olmcuıdır. Buna bir de bu 
dairelerden çoğunun metruk em. 
valden ve binaenaleyh tamir edi • 
femiyecek binalardan olma61 ilave 
edilirse latanbulda halk ile 'daimi 
temaata bulunan resmi dairelerin 
ne halde ve niçin bu halde bulun. 
duiu hemen anlQfılır. 

Bu iıin düzelme zamanı gelme • 
mİf midir? Halk hükumet melhu. 
munu bir ali ve hükmi ıaluiyetten 
ziyade girdiği dairenin heyeti u. 
mumiyeısinde görür. Hükilmet ifİ 
her i1ten fazla muntazam ~lmaısı 
fazım11elen bir iıtir. intizam ise 
temizlikte, düzenlikte olur. 

Beyoğlu adliye daireaini gördük. 
ten aonra adalet duyguaunun her 
ıeyin fevkinde ve herıe,,. rağmen 
hükümran olan en büyük içtimai 
kuvvet olduiuna inaıunamalt müm 
kün değildir. 

B~ böyle düfiinüyoruz. 

KUÇUK HABERLER 

* Bazı tetkikler için lzmire giden 
Ziraat Bankası İstanbul şubesi di
rektörü Hamit bugün şehrimize dö
necektir. 

• Başkırdistan Cumhur Reisi Ta
hirof, dün gece saat 21,30 da konvan
siyonelle Parise gitmiştir. Cumhur 
Reisini İstasyonda Sovyet konsolos
luğu ileri gelenlerile matbuat ve sa
nat mensupları uğurlamışlardır. 

• Tütün tacirleri bugün Ticaret O· 

dasında bir toplantı yapacak ve eki
ciden tütün alma meselesi etrıfmda 
görüşeceklerdir. 

* Balkanlardan gelecek göçmenle
rin, iskan mıntakalarına gönderilin
ceye kadar oturmaları için Saraybur
nunda yapılması kararlaştırılan göç
.;:ıen evlerinin yapılmasına ilkbaharda 
başlanacaktır. 

* Romanyadan memleketimize gel
mek üzere hazırlıklar yapmakta olan 
beş altı bin kadar göçmenin şimdi mi, 
yoksa ilkbaharda mı getirilmesinin 
muvafık olacağı tetkik edilmektedir. 
Yakında bir karar verilecektir. 

Halk Ekmeği i~in 
Son Karar 
Bekleniyor 
Çıkarılması kararlaştırılan halk 

Ciünün İCjinden 

Uçakçılar Ve Hücumlar 
Ben sinemalarda birçok uçak filmle

ri, mecmualarla gazetelerde sayısıı 
uçak modelleri, tipleri gördüm. Uçakla 
seyahat etmiş birçok dostlarını ve uçak 
yolculuğunun trenle,otomobille ve hat: 
ta kağnı ve eşekle yapılacak herha~gı 
bir seyahatten daha emniyetli oldugu• 
mı iddia eden sayısız pilot arkadaşla• 
rım vardır. BJJna rağmen ben, lç An~· 
dqludaki köyünde hiç görmediği denı· 
ze bir şekil, bir mana veremiycn b~r 
köylü çocuğu gibi ciğerlerimin bildı· 
ği minadan ba§ka bir manası ile hava• 
yı henüz anlamış değilim. 

Yalnız, ara ~a,' ona, çok büyük bir 
soğukkanlılıkla kafa tutulabileceğini. 
kalitesi ve kalibresi kurunuvustai öl• 
çülerle ölçillemiyecek bir cesaret kar· 
şısında bu muammanın çözülüvereceği 
ni sezer gibi olurum. Ve düşünürüm 
ki; 

Çıkrığın yerine kombinayı, manga • 
lın yerine kalöriferi, kağnının yerine 
lokomotifi, imperatorluğun yerine Cu 
murluğu oturttuğumuz günde kargı 
ve küheylin devirlerinin adsız macera• 
perestindeki cesaretin yerine de, ra • 
kam bilmenin, barometrolan, benzin 
müş'irelerini okuyan gözlerin ve irtifa 
manivelalarına kumanda eden eldiven 
1i ellerle bir saniyede karar vererek se 
kiz bin metrodan boşluğa atılacak de· 
recede paraşüte inanmanın cesaretini 
koymak lazımdır. 

Benimle hava kahramanı arasındaki 
engin fark, beni havacıya karşı bir 
destan kahramanı saygısı gösterme!e 
sürükleyen başkalık budur. 

• 
Ben üç uçak hücumu gördüm. 

latanbulda pek muayyen ve mah 
dut bir iki müateanaclan bafka 
halk ile tema• halinde olan ''yar 
ve ağyar,, ın 11öm önünde ve yolu 
ifaerinde bulunan çoiu reami bina. 
lar çok balumnz ve hükümet mel. Siz ne dersiniz? 

ekmeğinin nümunelik halitası kimya
haneye götürülmüştür. Ekmeğin ka
lite ve evsafını gösterecek olan tahlil 
raporu bugü'll belediyeye verilecek
tir. Bu rapora göre, Halk ekmeğinin 

J 9 kruştan daha ucuza yedirilmesi ka'----------------------0:-------- bil olmazsa diğer bir kalite hazırla

1 - 1919 Mayısında ve hayatımda 
ayın en bol ışık saçtığını sandığım bir 
gecede. Tekirdağmda. Frenk mahalle
sinde dolaşırken bir uğultu itittim. Pi 
yasa edenler arasında iki zabit teliltla 
bağmştılar: 

Kadıköy Cinayeti 

işçi Genç Bir 
Karısını Öldürdü 

Cinayetin Sebebi Karı Koca Arasında devam 
' 

Eden Geçimsizliktir, Katil Tevkif Edildi 
Evvelki gün Kadınköyünde bir ka

dının ölümiyle neticelenen feci bir ci
nayet olmuştur. Yaptığımız tahkikata 
göre, vak'anın tafsilatı şudur: 

. 
disile görüşen bir muharririmize hadi 
seyi şöyle anlatmı§tır: 

- Uykudan yeni kalkmıştım. Iki 
el tabanca sesi işiterek yerimden fırla
dım. Sealerin sokaktan geldiğini zanne 
derek merdivene doğru kotarken geli
nimi merdiven başında kanlar içinde 
yerde buldum. Mirat beni görünce bit 
kin bir halde, "Anne, vuruldum!,, di
yebildi. Ve biraz sonra da öldü. Za
vallıların iki aylık çocukları da bu 
yüzden öksüz kaldı.,., 

MAARiF 

Birikmiş Kıdem Zamları 
Belediyeye geçen S3'11asarya':'l ha

nının yediadilde biriken parasile, 
başmuallimlerin birikmit kıdem um
ları verilecekti. Bu paranın almnıası 
için iki üç günlük bir muamele kal
mıttır. 

Bu paraların başmuallimlere bay
r2mdan evvel verilmesi kararlrlştırıl
mıştır. 

* İlkmekteplerde tek talimatn:;me 
yapılması için kurulan komisyon dün 
de Maarif Müdürü Tevfiğin b:tşkan
Iığ ı nda toplanmıştır. Komisyon iki 
giıne kadar projesini hazırlayıp Ve
kaiete gönderecektir. 

Haydarpaşa istasyonunda bagaj a
meleliği yapan Vanlı Mehmet, Kadı
köyünde, Yldeğirmeninde Rasimpaşa 
mahallesinde oturan 19 yaşında Mirat 
isminde bir kadınla bundan bir sene 
evvel evlenmiştir. Karı koca, evlen
dikleri günden beri geçiınsizlik yüzün 
den daima kavga etmişler. Mirat bir 
çok kereler dayak attığını ileri sürerek 
kocası için akrabalarına şikayette bu
lunmuştur. Evvelki gün tekrar ağız 
kavgasına tutuşan karı koca gene biri
birlerine girmişlerdir. Mehmet yastık 
altından tabancasını çekerek Miratın 
üstüne iki el ateş etmiş, tabancadan 
çıkan kurşunlardan biri Miratın boy • 
nuna, diğeri de aağ memesine isabet 
ederek zavallı kadının derhal ölmesine 
sebebiyet vermiştir. Vak'adan sonra, 
soğuk kanlılığmı muhafaza ederek hiç 
bir şey olmamış gibi yeni elbiselerini 
giyen ve sokağa çıkmağa hazırlanan 
katil, yetişen ı>olisler tarafından yaka
lanmıstır. Mehmet dün akşam üzeri 
Uskiidar sorgu hakimliğinde sorguya 
cekilmiş ve tevkıfine karar verilmiştir. 
Mehmet ifadesinde "Ben kanmı kor • 
kutmak istiyordum. Bu sırada üstüme 
atıldı. elimde bulunan tabanca birden 
bire ~teş aldı. Cıkan kurşunlar karı • • üniversite Rektörü, dün hast'm<:
ının ölmesine sebep oldu ... demi~tir. l\!ri teftiş etmiş ve doçentl~•le asis-

u k tanların vazifeleri başında olup ol Tahkikata s iidar müddeiumumi mu d _ k 1 tın' t" B d · . . N . n:a ıgını ontro e ış ır. u aıa a 
avınlerın)llen azıf el koymuştur. i,:e-r: başında olmıyan batı uıstanla-

Mehmedin annc.i Fatma, dün ken- 1 ı , n yevmiyeleri kesilmiştir. 

hali ne idi?" diyordu. - Colc dikkat iıter. Tebdilhava 
lazımdır. Buralarda olmaz. 

nacaktır. Belediye, pazartesi günü a-
lakadarlarla temas edecek, halk ek
meği için son ve kat'i kararını vere
ctktir. 

BELEDiYE 

Hale Bir Pavyon llive 
Ediliyor 

Hal binasine yeni bir pavyon i!a
vesi için iki ay sonra in~ta başlanı. 
lacaktır. 

Bu pavyonda patates ile kavun, 
karpuz muamele görecektir. Yalnı?, 
tütün gümrüğii'lle gelen kavun, kar
r:ızlar hale alınacak. Trakyadan ge· 
len kavun, karpuz ise yine eskisi gi
bi, Şark şimendiferlerinin yanı•ı faki 
sergide muameleye tabi tutulacaktır. 
Yağ ve Yumurtanın hale alınması 
h1..11üz mevzuubahis değildir. 

"" lktısat Vekaleti seyyah işlerini 
bir düzene koymaya karar .. ermiş ve 
bıınun için bir komisyon kurmuştu . 

Bu komisyonun müzakerelerintie 
bulunmak üzere Belediye Turiun 
ıriidürü ile Turing klübü reiıi Anka. 
raya gitmişlerdir. 

* Belediye, Vakıf hanınm bu!ur.
d.ığL• yerin kuleizemin, yani anımın 
belediyeye ait olduğunu iddia etmig, 
Evkaf ise bunun doğru olma~ığını 
SÖJ lemiş, iş mahkemeye gitmiıti. Hu
kuk mahkemesi, işi hakeme vermiı, 
hakem de raporunu hazırlamışt!r. Ya
kın-la mahkemeye verilecek ve dava
ya bakılacaktır. 

Ziraat Bankası ile Değir· 
menciler Araımda Bir 

Anlatamamazlık 
Ziraat Bankasile kırmacı ve değir

menciler arasında bir ihtilaf çıkmış
tır. Buğday alıcılarmın bir kısmı sa
tın aldıkları malı derhal kaldırma
maktadırlar. Ziraat Bankası bunun ö
nüne geçmek için satış mukavelesine, 
mall~rın üç günde kaldırılmadığı 
takdırde tekrar satışa çıkarılacağına 
dair bir kayit koymak istemiş, fakat 
kırmacı ve değirmenciler buna itiraz 
ederek Borsa idare meclisine müraca
atta bulunmuşlardır. Anlaşamamazlık 
mecliste halledilecektir. 

basından biri ele bera• olmalıdır. 
- Ben gibem olur mu? 
- Siz hastanın neıiainiz? 
- Ni,anl111ynn. 
- Olur ya, neden olmaım? 
Cemile ani bir sevinçle parlıyank 

' bai .. dı: 
1 - Olmaz, dediler. 
1 - Kim dedi? 

1 
- Batka dolctorlar. 
- Neden olmuyonnut? 
- Biz.. aevipyoruz da.. 

1 - Daha iyi ya, maneviyab yükse-
! lir. 
1 - Tamun. Ben de böyle ıöylüyo-

1 
nnn. Fakat biz genciz. Bizibiribiri
mize emniyet etmiyorlar. 

ı Doktor parmaklarmı sakalının için
de dolqtırarak epey dütündükten 
ıonra: 

Beyoilunun •thut" bir ihtiyar 
doktonı ha•tayı muayene etti. Gece
ki hadiseyi öğl"endi. Kuvvet, sinir ve 
uyku ilaçları vererek endiıe edilecek 
bir teY olmadığmı söyledikten ıonra, 
giderken kendiıile salonda yalnız ka
lan Cemileye dedi ki: 

- Avrupaya gitmesi lazun mıdır? 

- Ben ihtiyarım ama sençliğe iti
madım vardr. Neden korktuklarını 
anl.ıyorum. Biraz doğrudur. Fakat za. 
rarmclan çok faydaıı vairdır, bence. 
Hiç bu kadar ince dütürwneie lüzum 
yoktur. Fakat onu aötürecek batka 
biri varsa daha iyidir tabii... Yatlı bir 
insanın hali batka olur. Yolda fevka
lade bir vaziyette taımnaz. 

- Gitse biç fena olmaz. Hali vak-
ti yerinde İM düıünülür mü? 

- Fakat, bakımz, çok yorgun ... O 
kadar yola dayan• mı? 

- Bu halde yalnız siclemez. Akra-

- Fevkalade vaziyet mi? Nedir? 
Ne demek? 

- E .• Hutadır IMı.. Belli olmaz 

"Yere yatın ... Yere yatın!,, 
2 - lmperatorluk sulh murahhasla

rının Mondros'daki İngiliz Amiralini 
ziyaretinden iki gün önce idi. Sirkeci
de tramvaydan iniyordum. Dehşettl 
bir panik oldu. Kaçan kafana. Bir mat. 
baanın makine dairesine sığınabilmi -
şim. Bir saat sonra, Mahmutpaşada 
bombalarla parçalanan bedbaht insan
ların kollarını. kafalarını. lime lime ol· 
muş etlerini belediye tanzifat memur• 
larınrn çuvallara doldurduklarını gör
müştüm. O günün milyonluk lstanbu• 
lu geçirdiği azap ile korkuyu Türk za
biti rahmetli Fazılın eşsiz kahramanı~ 
ğiyle, öğünebilerek yamayabilmişti. 

3 - 1stiklil savaşı günlerinde Si • 
mavla Gediz arasında cepheye ekmek 
taşıyan bir ka~nı kolunu iki diişman 
tayyaresi mitralyözle taramı,tı. Kol ku 
mandam bir bahriy~ çarkçı yüzbaııaı 
idi. Dört nefer, o Ye ben ayı inine ben
zer bir mağaraya güç bela sığınabil • 
miştik .• Tavyarelerde galiba bomba 
yoktu veyahut içindekiler bombalan 
yapacakları zarardan daha kıvmetli 
bulmuşlardı da öküzlerimizi öldüre • 
memişlerdi. 

• 
Hiç şilphesiz bu üç vak'ada TUrke 

düşmanlık göstermiş olan uçaklarm an 
cak en masum bilancolannı bulabiliriz. 

Türk muharibi, Türk siperleri uçak: 
düşmanlığı karsısmda ne çetin imti
hanlar geçirmişlerdir ve nice nice kah 
ramanhklanmızı gözlerde bilyülten 
sebeplerden biri de budur ya. 

Ebabil kuşlarının ta§ yağdırdıktan 
efsane gününden sonra uçakların en 
dehşetli harp vasıtası haline girdikleri 
bu güne kadar ancak tek ordu hava 
kuvveti olan diişmanlara hava kuvveti 
olmadan cephe almıştır. Bu ordu Türle 
ordusudur. Lakin artık ne ulusal inaa• 
fımız, ne ulusal gururumuz. ne de ulu
şal şuurumuz Türk zabitini, Türk oğ• 
lunu yeni baştan böyle nisbt!tsiz milca 
delelere sürmemize müsaade edebilir. 

Dün akşam yapılan küçiik tecrlibc 
yine bir müdafaa tecrübesidir. Fakat 
biz bunu yarının büyük Türk havacı· 
lığına karşı olan gidişimizin bir yeni 
tcıviki sayacağız. 

Nizamettin NAZiF 

Cemile k11ık bir aeale: 
- Oliir mü? dedi. 
- Hayır ... Şimdilik böyle bir kor-

kumuz yoktur, çok tükür... Fakat 
dün ıreceki ıibi krizler celir. 

- Ben bakarım ona. Dün sec:e de 
ben baklan. Koriaoam, telit etmell' 
ben. 

Doktor bir teY söylemedi ve gittL 
Arkaımdan Nail Bey ve Şahinclenİll 
telefonla haber vermesi üzerine Tab!' 
Iİn Bey ıelmitti. 

iki adam da hastayı ziyaret ettik• 
ten ıonra Cemile, annesi ve ablaıil• 
beraber, salonda vaziveti konuftular. 
Cemile doktorun aövlediklerini oldr 
iu ıribi anlatb. Nail Bey dedi kiı 

- Ben onun nüfuı ciizdanmı yanı 
ma aldnn. Bugiin paaaportunu çıkart• 
mağa batl"}'acağnn ve onu AvrupaY" 
kendim v,ötürecetim. 

Nail Beyin bu kat'i bı•mıa ve dl1' 
ıöyleJitine öfkelenen Cemile bai .. dır 

- Fakat Selim ıdalac:a .. nded 
kaçıyor. bana geliyor. Bak buraY•,., 
Jince yüzüne biraz renk geldi. 

Tahsin Bey de Nail Beye hak yer
meğe ba,lamıttı: 

- Y oh, yoh... dedi, babası onu stJ
tünneli, en aelimetli tarik budur. 

Arkası var 
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Hükumet Hava Kuvvetleri 
için 21,500,000 

Liralık Tahsisat istedi 

HAFTANIN SiYASASI 'ıl 
----------~·;;....----~--~------------~-------------------------

Harp vaziyeti 
İtalya • Habeş harbinin gerek aske

ri harekat ve gerek siyasi faaliyet ba
kımından en hararetli bir safhaya 
girdiği günleri yaşamaktayız. Habe
şistandan ve İtalyadan gelen haberler, 
Habeş askerlerinin İtalyanlara karşı 
taarruza geçtiklerini bildirmektedir. 
Adisabeba, Habeş askerlerinin muvaf. 
fakıyetini kaydediyor. Diğer taraftan 
Roma Habeşlerin şimalde taarruza 
geçtiklerini ve bir çevirme hareketi 
yapmıya teşebbüs ettiklerini itiraf et
mekle beraber, bu hareketin netice 

beşistana Asab limanile ince bir kori
dor vermesi teklif ediliyor. Cenupta 
Ogaden İtalyaya ter
k e d i 1 i y o r • Doğrudan doğ
ruya İtalyaya ilhak edilen bu araziden 
baska cenupta geniş bir arazi parçası 
İta'ıyanın iktısadi istismarına tahsis 
ediliyor. Habeşistanm geri kalan kıs
mı da uluslar kurumunun mandasına 
bırakılıyor. Habeş imparatoru, bu 
projeyi, uluslar kurumuna gönderdiği 
bir mektupla en iyi hulasa etmiştir: 

Ankara, 20 (Hususi muabirimiz bildiriyor) - Kamutay bütçe 
komisyonu bu akşamki toplantısında Hava Kuvvetlerine yardrm 
vergisi layiasmı görüşmüştür. Layiha çarşamba günü Kamutay 
genel heyetinde müzakere edilecektir. Hükumet hava kuvvetleri 
icin 21,500,000 liralık taahhüde girişilmesi hakkında da Kamuta
y4a bir kanun layihası vermiş ve layiha bütçe komisyonuna havale 
edilmiştir. 

• vermediğini bildiriyor. Ancak her iki 
taraf da çarpışmanın kanlı olduğu 
noktasında ittifak etmektedir. İtal· 
yanlar, kendilerinin üç yüz, Habeşle
rin de beş yüz zayiat verdiğini iddia 
ediyorlar ki harp başlıyalı bundan 
daha kanlı müsademe yapılmamıştır. 
Bununla beraber, Habeş taarruzundan 

İstanbul 

Mekteplerinde 

Fakir Ço~uklar 

Memleketin yansı İtalyaya ilhak eQ.i
liyor. Yansı da uluslar kurumuna ter
kediliyor ! 

• Tekli/ nasıl karşılandı 

Hoare - Lava! teklifi, Pariste, Lon
drada. Romada, Adisabebada ve Ce
nevrede nasıl karşılandı? Pariste sağ 
cenah gazeteleri memnun kaldıklarmı 
ifade eden yazılar yazdılar. Sol cenah 
ise. bunu uluslar kurumuna karşı iha· 
net teliikki etti. Parlamentoda Lava· 
lin izahat vermesi talep edildi. Laval, 
sonra izahat vereceğini bildirerek 
müzakere usulü üzerinde araya müra· 
caat edildi. Ve hükumet e11i iki reyle 
ekseriyet kazandı. Binaenaleyh müza
kere usulü perdesi altında Laval dış 
sıyasasını parlamentoya tasvip ettir
miştir. Fakat mesele bununla bitmiş 
olmuyor. Londrada da tekliflerln fena 
karşılandığı haberi Parise aksedince, 
sol cenah partisi yeni kuvvet bulmuş
tur. Herriot, hükumeti müdafaa edece 
ğim derken radikal sosyalist partisi
nin liderliğinden istifa etmiştir. Bina
enaleyh Fransa teklifler yüzünden 
bir buhrana doğru yürümektedir. 

Kamufayda 

Ücretli Vazifeye· Geçen 
Memurların Açık Maaşları Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz_ 

den) - Kızılaıy cemiyeti lst~nbul 
mekteplerindeki fakir çocukların 
iaşesi için 11500 lira tahsis etmiş • 
tir. Bundan baş.ka sosyete fakir ço.. 
cukların İaşeleri işinde devamJı ola. 
rak meşgul olabilmek için he rayın 
ilk pazar günleri vapur biletlerine 
küçük bir zam yaptll"arak varidat 
teminini düşünmektedir. Bu yolda 
temin edilecek varidat fakir çocuk. 
farın İaşelerİJ)e tahsis olunacaktır. 
Bu husus cemiyetin İstanbul mümes 
sili vapur idarelerile görütecektir. 

Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz. 
Üen) - Kamutay bugün Refet Ca
nitezin baıkanlığında toplanmıt • 
tır. 

Açıkta veya bakanlık emrinde 
iken ücretli bir vazifeye tayin edi
len memurların kesilmit olan açık 
tnaaılarının ücretli vazifelerini~ 
lağvedilmesi halinde iadeten tah~ı7 
r.i icap edip etmiyeceğinin tefsırı 
hakkında hükiimetin tezkeresi üze. 
rine mal~ye komisyonunun hazırla_ 
dığı ve bütçe komisyonunun ittirak 
ettiği rapor okundu.. Komisyonlar 
bu raporda 2658 sayılı kanunun 3 
Üncü maddesinin mutlak hükmüne 
göre bir ücretli hizmete seçilmekle 
açık maaıı kesilenlere bu Ücretli 
vazifenin de lağvı halinde yeniden 
nıaaf tahsisine ait bir hüküm mev • 
cut olmadığını, gı rek 2658 
.sayılı kanunda ve gerek bu-
llun ek yapıldığı 788 sayılı ka. 
'bunda tefsire medar olacak bir nok. 
ta bulunmamı§ olması mali mev • 
%Ularda kıyas yolile kat'i İcrasına 
İmkan olmadığından keyfiyetin bir 
tesis mevzuu olduğuna ve bina. 
enaleyh tefsir yolile iadeten ınaa§ 
tahsisinin caiz ohmyacağına karar 
:\'enniılerdir. 

Söz alan Refik İnce bu mesele • 
ııin bir tefsir mevzuu değil bir te. 
aia m•ırzuudur diye iade eclilmeai -
nin, meseleyi uzatacağını ve me -
murlann açıkta bekliyeceklerini, o. 
nun için em&aline göre komisyon -
lann bu meseleyi bir neticeye bağ_ 
lamasının muvafık olacağını söyle. 
di. 

Bütçe komisyonu reis vekili MiL 
kerrem Onaal Isparta, bütçe ko -
misyonunun buna iımıkan görmemesi 
nin sebebi bütçeye tesir edebilecek 
bir mesele olduğundan ileri geldi. 
iini, bu itibarla bunun, bir tesis 
rnevzuu olduğunun tebarüz ettiril -
rnesinin muvafık ,rörüldüğünü izah 
etti. 

Hakkı Tarik Us Giresun projeyi 
bütçe encümeninin bazen menfi ka_ 
itaatle iade ettiğini, halbuki ücret _ 
li bir müeueseye tayin edilen me. 
tnurları vazifesinden ayrılıp ta açık 
rnaaıı alması lazrınP"eldiği kanaati. 
ili tatıdığını bu itibarla heyeti U

tnumiye bu teklifi kabul ederse mu
~akkat komisyona gitmesi lazım 
geldiğini söyledi. Ye Refik İncenin 
bir karar altına alınmak üzere pro. 
jenin komi8'ona havalesi hakkında 
ki takriri kabul edildi • 

Pazar kazaınncn Pazar mahalle. 
sinden Mümin oğullanndan Meh • 
bıet oğlu Hasanın ve Tarausun ıam. 
lı mahallesinden Nuh oğlu Süley _ 
bıanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında adliye komisyonu rapor_ 
larile Kamutay 1935 yılı 2 inci teı. 
t-in ayı hesabı hakkında Kaınutay 
heaaplannın tetkiki komisyonu ra_ 
Pon. okunarak kabul edilmit ve fi_ 
l'lans bakanı Fuat Ağralı bina ver. 
giai kanununa ek kanun layihası do 
layısile Hüanü Kitapçı Muğlanın 
Lugünkü raiçlere göre 930.932 yıl
lan arasındaki fiat farknıın gözö • 
tıünde bulundunılarak kanun hü -
küımılerinin 1340.1932 senesi ara
•ındaki tahrir görmüş olan binalara 
teımilini istemesi dolayısile Finans 
lıakam Fuat Ağralı vıüandaşlara 
Yüksek gördükleri vergi kıymetle -
!İne itiraz etmek için her zaman 
ıtirazla tadil İsteme hakkı verildi. 
iini ve bir de Urfa, Balıkesir, Ça • 
tıakkale, İzmir, Mersin, Tokat, A _ 
dana, Kütahya gibi birçok vilayet. 
lerimizin ryeniden tahrir görmekte 
oldl~klannı ve paraya temas eden 
ltbeaelelerde vatandatların kendi 
.h.klarını korumak hususunda la _ 
ltaydi göstermemelerinin tabii oldu.. 
iunu söyledi. 
kitapçı Hüsnü Muğla vekilin aöz 

lerini dinledikten sonra takririnde 
•arar etmek lüzuımıunu duyduğunu 
"e bakanlığa yapılmış olan müraca. 
~tlann böyle bir teımilini gerekli 
ııı:ıldığını, arazi vergisi kanununda 
da yüzde 40 tenzilat kabul edilin • 
~ bu noktanın gözönünde bulun _ 
•ı.trulduğunu ve vatandatlara bu 

hak verilmekle kanunun insicamının 
bozulacağını söyledi. Neticede Ki _ 
tapçı Hüsnü Muğlanm maddenin 
1340 • 932 seneleri suretinde tadi -
Jini iatiyen takrirler kabul edildi. 

Kamutay Bir Hafta Tatil 
Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz_ 

den) - Kamutay çarşamba günü 
bayram ve yılbaşı münasebetile ça_ 
lıtmalarına bir haftalık bir ara ve. 
recektir. Kuvvetli bir ihtimale göre 
Kamutay yılbaşından sonra tekrar 
toplanacak ve kış tatili devresine 
ancak ikincikanunun 1 S inde gire_ 
cektir. Kış tatili 15 marta kadar ve 
iki ay devam edecektir. 

Yeni imtihan Talimatna· . 
mesı 

Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Kültür Bakanlığı tarafın _ 
dan yeni bir imtihan talimatnamesi 
hazırkmak~adır. Bakanlık okulla. 
ra bir tamim 2öndererek yeni tali_ 
matın bitmek üzere olduğundan bi_ 
rinci yazılı yoklamaların bir müd_ 
det geri bırakıJıır. asını emretmiştir. 

ü"Çü'K~NK°ARA 
HABERLERi 

"""""'.......,._,, __ ~--~-·------~~· 
/ Ankara, (Tan) - Bugün şehri

mize gelen Üniversite rektörü Cemil 
öğleden sonra Kültür Bakanı Saffet 
Arıkan tarafından kabul olunmuştur. 
Cemil Kültür Bakanlığında 2,5 saatten 
fazla görüşmüştür. 

* Parti Genel Sekreteri Recep Pe
ker akşam üzeri Ktiltür Bakanı Saf
fet Ankam makammda ziyaret etmiş
tir. 

"ULUS,,un Dil Yazlları 

GÜNEŞ-Dil 
Teorisine Göre Türkçede Şahıs 

Gösteren Sözlerin Analizi 
il. 

" Biz, miz, sen, kişi, si, siz,, sözlerinin etimoloji, . 
morfoloji,fonetik ve semantik bakımından analizi 

Dün bu sütunlarda "Ben,, sözünün analizini göstermiş
tik. Bugün de "Biz, Sen, Siz" sözlerindeki etimolojik 
araştırmaların verimini yazıyoruz: 

il. BiZ (biz) ve (miz) imizden başka bir şey 

. <.B~n>.. sozu yalnız söyliyenin ken
d~~ını gostermek itibarile (ego) yu 
gosteren (b) merkezile, ona en ya
kın olan (n) sahasından ileriye geç
me:. Bu~u. daha·geniş bir sahaya nak
ledınce, ıçınde (ben) de dahil olan, 
fakat (ben) den başkaları da bulunan 
insanlar ifade edilmiş olur. !şte (Biz) 
kelimesi de böyle teşekkül etmistir. 

Bunun etimolojik şeklini ~(ben) 
sözünün etimolojik şeklile altalta ya
zalım: 

Ben: 
Biz: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + eb + en + eğ) 
.(iğ + ib + iz + •. ) 

Görülüyor ki burada "eğ, iğ" ana 
kökleri ile onları temsil eden "eb, 
ib" unsurları birdir ve anlamlamları 
da aynidir. Farklı olan yalnız (3) nu
maradaki eklcrdir. Bunların birinci
sinde en yakın sahayı gösteren (n) 
yerine ikincisinde oldukça uzak sa
hayı gösteren (z) gelmiştir. !şte 
(ben) in yalnız söyliyenin kendisini 
anlattığı halde, (biz) in söyliyen de 
dahil olan birtakımı anlatmasr bun
dandır 

Not: 1 - (Biz) kelimesinin eski 
sekli (miz) dir. Fiil sonlarında bu
gün (b) ve (m) si düşerek (iz) şek
linde kullanılır: (gideriz. geliriz) gi
bi. Orhon yazıtlarında "Süledimiz, 
süngüştümüz,, [1] şekillerinde doğru 
dan doğruya "miz0 şekli de görülür . 
Bugün de "evimiz, kitabunız ... " gibi 
mülkiyet gösteren sözlerde bu "miz" i 
görüyoruz. 

Not: 2 - (Biz) anlamının Grek 
khçelerindeki şekilleri şunlardır: 

1 - Homer ve Atika lehçelerinde: 
irnis; 

2 - iyon ve Droid lehçelerinde: 
Ammes, amme, imin ; 

3 - Yeni grekçede: imis, emis. 
Bütün bu sözlerin tamamile bizim 

olmadığr besbellidir. Etimolojik şekil
lerini altalta yazarsak, birlik daha açık 
olarak görülür: 

(1) (2) (3) 
Biz: (iğ + ib + iz) 
Miz: (iğ + im + iz) 
Imis: (iğ + im :'\- is) 
Ammes: (ağ+ am +es) 
Amme: (ağ + am + eğ) 
imin: (iğ + im + in) 
Emis: (eğ + em + is) 
Not: 3 - Farsçadaki (ma) sözünün 

de bunlardan ayrı olmadığını anlamak 
için, bu sözün etimolojik şekli olan: 

(1) (2) (3) 
(ağ + am +ağ) 

ı yukarıki sözlerle karşılaştırmak ye
ter. 

Not: 4 - Radlof ''biz" kelimesinin 
"ben" ve "sen" sözlerinin birleşme
sinden doğduğunu yazmıştır. "Ben" 
ve "sen" sözlerinin her ikisinden (n) 
ler düşerek "sen" in "•" si yerine 
"z" gelmesi yolundaki bu tasavvurun 
hiçbir mana ve değeri yoktur :ilmi de
ğil, indidir. Bunda doğruya benziyen 
tek nokta, "s" ile "z" den her ikisi
nin oldukça uzak bir saha tesbit et
mekteki yakınlıklarından ibarettir ki, 
ondan da Radlof'un haberi bile yok
tur. 

111. SEN 

Kelimenin etimolojik şeklini yaza
lım: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + es + en + eğ) [*] 

(1) Eğ: Köktür. Asıl _}nlamı "Al
lah, sahip, esas, efendi" dir. "Ben = 
ego'' mefhumu da bunun yerine geç
miş olabilir. 

(2) Es: (. + s), ektir. "Ego" dan 
oldukça uzak bir sahada, "ego" ile 
alakası olan bir obje, veya süje veya 
mefhumu işaret eder. Bunu gösteren 
söz morfemi, kelimenin sonunda 

büyük netice beklemek doğru olmaz. 
Habeşlerin İtalya tarafından işgal e
dilen topraklan istirdat etmeleri kolay 
değildir. Habeş tabiyesi olsa olsa, 
İtalyanları hafta içinde yapılan taar· 
ruzlar gibi hareketlerle yıpratmak ga
yesini istihdaf edebilir. Bu bakımdan 
Habeş taarruzunun neticesiz kadığr 
iddia edilemez. 

• 
Politika Va%iyeti 

Ancak haftanın en büyük heyecanı 
İtalyan - Habeş davası etrafındaki 
sıyasal faaliyettedir. Geçen haftanın 
ortasında İtalya hakkında zecri ted
birlerin şiddetlendirilmesi için on se· 
kizler komitesinin toplanması mukar
rerdi. Ancak komitenin içtimamdan 
evvel, İngiliz dış bakam Sir Samuel 
Hoare Parise uğradı ve orada Lava! 
ile görüştü. Bu görüşme neticesinde 
İtalyan • Habeş harbine nihayet ver
mek için sulh teklifleri kararlaşmrş 
ve teklifler derhal İtalya ile Habeşis
tana bildirilmiştir. 

Bir taraftan teklifler bildirilirken 
diğer taraftan da Cenevrede içtima 
eden on sekizler komitesi · tekliflere 
cevap gelmeden zecri tedbirlerin şid
detlendirilmesi hakkında karar verme
ği muvafık bulmıyarak içtimalarını 
tehir etmiştir. Bundan sonra Musso
liniye yapılan tekliflerin mahiyeti hak
kında haberler sızmıya başladı. İlk 
intiba şaşkınlık tabirile tavsif edilebi· 
lir. Ve teklifin teferrüatı öğrenildik
çe, bu şaşkınlık hiddete inkılap etti. 
Tekliflerin mahiyeti neydi? 

• 
Tek liflerin mahiyeti 

Mali'ımdur ki şimdiye kadar İtalya
ya biri aiustoııta Fransa ve İngiltere 
tarafından, diğeri de eylCHde beşler 
komitesi tıarafından iki defa teklif ya
pılraış ve Mussolini bu teklifleri red
detmiştir. Bundan sonra teşrinievel 
içinde Mussolini de İtalyanın şartla
rını bildirmişti. İtalya ileri sürdüğü 
bu şartlarla aslen Habeş olmıyan eya· 
Jetler üzerinde hakimiyet kurmak is
tediğini blidiriyordu. 

Hoare - Laval teklifleri bazı nokta
larda İtalyanın istediklerini verme
mekl'e beraber, Tigre gibi aslen Habeş 
olan eyaletin bir kısmını İtalyaya ver
mekle Mussolininin istediğinden de 
ileri gitmekteydi. Teklifin hulasası 
şudur: Şimalde Tigre iki kısma ayn· 
hyor. Garp kısmı !talyaya veriliyor. 
Bundan başka şimalde Danakil de 
İtalyaya ilhak ediliyor. İtalyanın Ha· 

lngiltereye gelince; burada vaziyet 
daha yavaş inkişaf etti. Hükumetin 
dayandrğr muhafazakar parti sağ ve 
sol olmak üzere iki zümreye aynlmış
tır. Dış politika işinde sağlar İtalya ile 
uzlaşmağa, sollar ise.Uluslar Kurumu 
misakının tatbikına taraftardırlar. Sol 
lar teklife karşı vaziyet aldılar, Bald
vin, nihayet dış bakanını feda etmeğe 
mecbur kalmıştır. Sir Samuel Hoare 
istifa ederek çekildi. Bu satırları yaz
dığımız dakikada da hükumet parla
mentoda izahat vermektedir. Hükume
tin mukadderatı bu müzakerenin neti
cesine bağlı olmakla beraber, Baldvin 
hükumeti düşmese de her halde tek· 
lifler suya düşmüş sayılabilir. 

İtalya daha ihtiyatlı davranmıştır : 
Mussolini faşist kongresini toplamış 
ve içtima neticesinde kısa bir tebliğ 
neşredilmiştir. Paris ve Londradaki 
akislerden sonra İtalyanın teklifleri 
kabul etmesi bir zaaf telakki edilecek
ti. 

Habeşistan ise teklifleri kabul dmi
yeceğini anlatan bir yol takip etmiş, 
kurum asamblesinin toplanmasını ta
lep e!miştir. 

• 
Uluslar Kurumu ne yapıyor? 

Londra ve Pariste heyecan devam 
ederken uluslar kurumu konseyi de 
Cenevrede toplanmıştı. Konsey biri 
gizli, diğeri de aleni olmak üzere iki 
içtima yapmıştır. Henüz bir karar ve
rlimemiş olmakla beraber, tekliflerin 
Cenevrede hiç de iyi karşılanmadığı 
sarihtir. Maamafih İngiltere ve Fran· 
sanın noktai nazarları konsey müzake 
releri ve kararlan üzerine o kadar a
mildir ki, Londra ve Pariste vaziyet 
durulmadan Cenevre de bir karara va
ramaz. Eden, İngiltere namına konseyi 
şu ve bu kararı vermeğe kimsenin ic-

( 4) üncü unsur olan "eğ" dir. ı n) ekinin eksik olmasından ibarettir. 
(Eğ + es == eğes): (Ego) dan baş- iV SIZ 

ka, uzak, ayn olan süje veya obje de· · 
mek ~lur. A~cak .~e~disine sö~ s~.Y~~- Merkezi (b) olan ve söz söyliyen 
nen kımse, soz soylıyenden busbutun süjenin kendisini gösteren mefhumlar 
uzak kaldıkça "muhatap" sayılamaz. dairesinin (s) mıntakasmda merkez 
Ona yaklaşması lazımdır. Bu suretle tutmuş ikinci bir süjeyi dii§ünelim. 
yaklaşmağı gösteren de: Bu ikinci süjenin de kendisi merkez 

(3) En: (. + n) ekidir. farzedilince etrafında (n, s, ş, z) ... 
(4) Eğ: Biraz yukarda işaret etti- gibi mınt~~~~an olacağı tabiidir. . 

ğimiz gibi, "ego" dan uzakta iken .. ~Sen) sozunde. (s) ?1ın:~.ka~mdakı 
onun "n" sahasına yakla§an, yani kar- su1e, (b) merke~ındekı su1enın_ (~) 
şısına gelen süjeyi gösterir unsurdur. mıntakasına, yanı yakınına gelmıştır; 

w w w w (s) mıntakasındaki süje kendisinden 
(Eg + es + en + eg - egeseneg baska ve uzak fakat kendisile birlikte 

= sen): Söz söyliyenden ayrı ve u- olıi'n süjeler le' biri esince kendisinin 
z.~k .sah~da bulunan bir s~j~nin söz (z) mıntakasına yayılmış olur. Bu hal
soylıyenın yakınına gelmesını, karşı- de (Sen) sözünün sonunda yakınlığı 
sında bulunmasını anlatır. gösteren (n) yerine, oldukça uzak bir 

Not: 1 - Kelimenin ilk iki cüz'ü saha anlatan (z) gelerek (siz) keli
olan (eğ + es = eğes) sözü "ego"· mesi kurulmuş olur (3]. 
nun uzak sahada bir şeyle alakasını 
ifade ediyor. Bu "ges" in ses değişme
lerile ayni olan "kes, kis, kiş" sözleri
ne (ı) mmtakasmda (ego) nun ala
kadar olduğu (Y. + ğ) getirilmekle 
yapılan sözler' (kisi, kişi ... ) ayni se
mantik ve orijine bağlanırlar. 

"Kisi, kişi; kizi, kiji" şekillerirıin 
hepsi de herhangi bir şahıs anlamına 
gelir [2). 

Not: 2 - (Sen) sözile (ben) sö
zünün etimolojik kuruluşlarını altalta 
yazalım: 

Ben: 
Sen: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + eb + en + eğ) 
(eğ + es + en + eğ) 

Görülüyor ki arada tek ayrılık ikin
ci unsurdadır. 

(Sen) anlamının grekçe-si olan (si) 
de de asri bu ayrılığı yapan unsuru 
görüyoruz. Atika, İyonya ve Dorid 
lehçelerile yeni .rumcada ikinci şahıs 
zamiri hep (si) şeklindedir. Bunun 
da etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) 
(iğ + is +iğ) 

dir ki (sen) den ayrılığı yalnız (. + 

(Sen) ve (siz) kelimelerinin etimo
lojik şekillerini alta ita yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Sen: (eğ + es + en + eğ) 
Siz: (iğ + is + iz + . ) 
Tıpkı (ben) ile (biz) de olduğu gi-

bi, burada da yalnız (3) numaralı ekin 
n - z farkından başka bir ayrılık olma
dığı görülmektedir. 

l. Necmi Dilmen 
["O" sözünün analizini de ya· 

r-11 yazacağız.] 

(1) Süledimiz - asker sevkettik; sün
güştümüz - döğüştük, vuruştuk demektir. 

(*) "Ben,. gibi "sen,, in de sonundaki 
"n., genizden söylenen Türk "n,, sidir. 

(2) Radlof. II. "Kırgız, Sagay, Koy
bal... v. s. lehçeleri .. V erbitski Lugati; 
Pekarski: Yakut Dili Lügati 

(3) (Türk Dili Analiz Yolları Broşü
rü? nde görülen iç içe daireler her bir süje 
veya obje için ayrı ayrı düşünülmesi ııe
rekli anlam sahalarını gösterir. Burada ol
duğu gibi iki süje karşılaşınca iç içe dai
reler de çoğalır. Bunu göstermek ve şa
hıs zamirlerinin biribiriyle rabıtasını işaret 
etmek üzere hazırladığımız şekle bakmız. 

Işıklar Sönünce ! 
Şehri bir gece hücumuna karşı 

nasıl sindireceğimizi dün akşam de 
nedik. Kontrol memurları ışık sızm 
tısı gördüler mi bilmem ~ma b~z 
ıfığımızı dışardan sezm.esınler dı_ 
ye iyice kapanJık. Bılmem ne 7 
den? Bana bir aıkmtı bastı. Sanki 
havasızlıktan boğuluyor gibi ol 
dum. Ye tecrübenin bittiğin.i bildi. 
ren düdük öttükten sonra bıraz: 

- Hoh ! Dedik. Amma ne penc~ 
re açtık, ne kapı. Sadece kayıt bizı 
sıktr. 

insanlar hep böyledir. Alışmadık. 
lan herhangi kaydı hazmederler 
amma ağır hazmederler. 

Işıkları mukelemek te böyle oL 
du. Ve dü~ündüm: 

Yirminci asırda şehirli hayabnı 
koruyabilmek ve tehlikeden ka • 
çınmak için nurunu aakhyacak v• 
bodrumlara inecek. 
Aklıma geldi. Geldi değil getir • 

diler:. 
Tam gece yarısı. Telefonunuz ça.. 

hyor. 
- Alo! 

- Kimsiniz ? 
- Kimi istiyorsunuz? 
- Efendim orası neresi? 
- Falanın evi. 
- Yanlış efendim! 
Ye bu muhaverenin en az on de

fa devam ederse, gece saat ikide, 
üçte ve beşte bir muzip hatta ce
vap vermeyi aramaksızın sizin te. 
Jefonu çalarak uykumuzu tedirgin 
ederse ne lazımgelir?. Hiç değil 
mi? Eğer bu sualime polis, beledi. 
ye, telefon idaresi sinir hekimleri 
cevap veremezlerse fal açar gibi 
telefon rehberini açıp aırasile nu -
maraları çağırmıya başlıyacağun 
ve cevap beklemiyeceğim için te • 
lefonum da mükaleme yazmıya • 
cak. 

B. FELEK 

bar edemiyeceğini söylemiş ve İngilte
renin konsey tarafından verilecek her 
karara boyun iğeceğini bildirmiştir • 

Bu teminat bir kuvvet olmakla be
raber, kafi değildir. Konsey şimdiye 
kadar İngiltere ve Fransanm liderliği 
altında yürümüştür. Yani onlar önden 
yürümüş, diğer konsey azaları da ar
kadan gitmiştir. Şimdi İngiltere önden 
yürüyünüz, ben arkadan geleyim di· 
yor. Konsey bunu yapmaktan çekine
cektir. Yani İngiltere tekrar liderliği 
ele almazsa, şimdiki teklifler suya düş 
se de sonra buna benzer vaziyetl~r 
tekrar meydana gdebilir. 

• 
Londra deniz görüşmeleri 

İtalya-Habeş davası bu safhalara 
girip çıkarken, Londradaki deniz ko~· 
feransı da müzakerelerine devam edı• 
yor. Şmdiye kadar elde edilen bir ne• 
tice, bütün devletlerin tahtelbahirlerle 
yaprlacak muharebeye diğer harp ge• 
milerile yapılan harp kaidelerini tatbi· 
ka karar vermelerinden ibarettir .. Bu· 
nun manası şudur: Malümdur ki, bü· 
yük harp içinde Almanlar taıitelbahir 
muharebesini yaparken deniz üstü ge• 
milerile yapılan harp kaidelerini tat· 
bik etmemişler, ticaret gemilerini ha· 
bersiz batırmışlardı. İngilizlerin ısra• 
rı ile şimdi harp kaidelerinin tahtelba· 
birlere de tatbikı kabul edilmiştir. 

Diğer noktalarda uzlaşılamıyor: 
Japonya müsavatta ısrar ediyor. Ame• 
rika gemi hacimlerinin indirilmesini 
istemiyor. Fakat donanmaların yüzde 
yirmi küçültülmesini talep ediyor. İn· 
giltere donanmaları küçültmeğe razı 
değil; fakat gemi hacimlerini indirme
ğe muvafakat ediyor. Sözün kısası 
Londra müzakereleri bir netice vere• 
ceğe benzemiyor. 

• 
Yunan meclisi Feshedildi 

Yunan meclisi kralın bir emirname· 
sile feshedildi. Kralın geri gelmesi 
şartları altında meclisin devamı müm
kün değildi. Gerçi meclisteki kahir ek· 
seriyet Kral taraftarıdır.Çünkü yapılan 
seçime cümhurluk partileri iştirak et· 
m~mişlerdi. Fakat bir defa kralcılar a
ralarında uyuşamıyorlar. Sonra şimdi 
Yunanistanda kralın en büyük yar• 
dımcıları kralcılar değil, cümhuriyet· 
çilerdir. 

Meclisin feshedilmemesi belki bugün 
ekseriyeti elinde bulunduran Çaldari
sin işine elverirdi. Fakat Çaldaris de 
Başbakan Demircis ile ihtilafa düştü. 
Eğer hükümet meclisin huzuruna çık· 
saydı, şüphesiz ademi itimat reyi ala· 
caktı. Böyle bir akbete düşmekten 
kurtarmak içindir ki ikinci Yorgi 
meclisi feshediyor. Seçim gelecek ayın 
yirmi altısında yapılacak ve martın 
on ikisinde yeni meclis toplanacaktır. 

Senelerdenberi yapılan intihaplara 
fırkalardan biri veya birkaçı boykot 
ilan edip duruyordu. Seçimi Venize· 
listler yaparken kralcılar rey vermi· 
yor, kralcıla~ yaparken cümhuriyetçi• 
ler boykot yapıyor. Şimdi ilk defa ola· 
rak bütün partiler seçime iştirak ede
ceklerdir. Seçimin serbest yapılması 
için de hükumet her tedbiri almakta
dır. Binaenaleyh bu seçimin faydasr, 
Yunanistandaki siyasal partilerin ha
kiki kuvvetlerini- belirtmesinde ola
caktır. Bu halde Yunan iç politikası 
yeni bir dönüm noktasına gelmiştir. 

A. Şükrü ESMEX 
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Ev Krallçesn 

Moda Öğretmenine Göre ... 
Moda ile ev kadınh§ı arasında müna

sebet, mühim bir m ünasebet vardır 

Moda Yalnız Kuru Bir Süs Değildir. Bir İçtimai Ni
zama Uymaktır. Ev Kadını Az Para İle Zarif Olabilir 
---------------··-------

Sultanahmet Kız San'at Okulu Mo
da Öğretmeni Bayan Nimetle görüı
mezden önce bana birisi çıkıp ta mo
da ile ev kadınlığı arasında bir mµna· 
ıebet var mıdır? diye sorsa, kartılık 
vermekte, açıkça söyliyeyim ki, güç· 
lük çekerdim. Moda ve ev kadınlığı ... 
l'abancı bir gözle ve yalnrz dıt tara
fı gören bir bakışla ev kadınının ha· 
yatında modanın oynadığı rolü, pek 
kestiremeyiz. Bunu, ancak bir moda 
nğretmeninin ağzından dinlemeliyiz. 

Bayan Nimet diyor ki: 
- Moda Y*ln-• kuru bir ıüa de

ğiJdir. Bir içtimai nizama uynıaktrr. 
Modadan hiç anlamıyan kadını, eğer 
e.ki ruhlu, kötü göreneklent. esiri 
değilse, mutlaka dünyanın gidi9inden 
habersiz bir kadın olarak (mbul etl'DH 
laznndrr. Çünkü modaya uyulmaz. 
Moda, insanı kendisine uydurur. Mo
dadan kaçılmaz, çünkü o kac;aanız da, 
size mutlaka yetic•ir. Ben burada, mo
danın uzun uzun tarifini yapacak de
ğilim. Yalnız, moda ile ev kadınlığı 
arasındaki münasebetten kısaca bah
sedeceğim. 

Bizde-yanlış bir düşünce vardır. 
Modanın, pahalılığı doğuran amiller· 
den biri olduğunu sanırız. Belki, yeri
ne göre öyledir de ... Fakat, bir ev ka
d runın modaya mutlaka çok para aar· 
fetmesi İcap etmez. Mümkün olabil
diği kadar az para ile h~ freı;i İmren· 
rıirecek ~Üze1 f!sya yapabilmek ev ka· 
dmtnın elindedir. 

Meseli, ben c;arşıya gider, bir par
!Sa dPri alırım. Bu derinin fivatı ı:ıncak 
146 kuruştur. Bir çanta ve bir eldiven 
yaotıktan sonra deriden biraz d<'ha 
k:ılır. Bu küçük parçalatın hiçbirini 
atmam. Sentür, dü~me. çicek a-.r.,;. 
t;ir ı>"ibi birçok şeyler yaparım. Halbu· 
ki düşünün: 146 kurusa aldıj!ım deri· 
nin parasi)P bir çift eldiven bile satın· 
alınamaz. Ben ise, bundan hem eldi
ven. hem koC'a bir çanta yapıvorum. 
Piyasadaki deri çantaları on liradan 
asa~ı vermezler. Bir çift eldiven iki 
bucuk liradır. Demek ohıvor ki. 146 
kııruş vermekle. tamam 12 bucuk lira
lık eşya temin etmis oldum. SentürU, 
diô~.., .. ~i. cicei?i. gamitUril de caba ... 

Modaya uygun eıya kullanacatuı 
dive parayı. sokağa atarcasına israf 

Muhtelif kız san'at mekteple 
rinde dikiş ve gergef işleri 

Müsabaka 
Şartları Ve 
Hediyelerimiz 

1 - Dikit •• ltiçkl. -2 - Y emelı pitir 
mek, 3 - Çocuk ltalwnı, 4 - E• idueıi 
ıibi dört luaundan ibaret olan ınüaabab
mızm teknik idarcıini, imtihanlarını, mü
klfatlarmm dairtdmasmı Kız San'at Mek
teplerinin dejerli idare ve tedriı heyetleri 
deruhde ediyorlar. Mii1abaka71 herku 
kayıt11z, prtıız ıirebilecektir. Kupon ve
ya ıaıetemizin bir parçasmı kesmek kül
feti yoktur. Yalnız ,unlar milaabakaları
mııra ıiremiyeceklerdir : 

Profeıyoaeller, yani teniler, milrebbi
yeler, ha1tabalucılar, doktorlar, ebeler, 
öiretmealer Ye ıazetemia meaıaplan ile 
aileleri. 

Hediyeler 
Dikit ve biçki 

Birinci:r•ı ZOO lira deierinde bir pırlan
ta Jiisük. 

lkiaciyeı 150 lira deterlnde bir dikiı ve 
nak11 makinesi. 
Oçüncüyeı 75 lira dejerlnde kumaı ve

ya kürk. 
Dördüncüyeı 25 lira dejerinde dikiı ku-

tuıa. 

a .. iadye: 
tren. 

Altıacıdan 
bediyeler. 

ıs lira delerinde bir man· 

:r6ailnclye kadar aıubtellf 

yemek piıinnek: 

Biriaciyeı 200 lira deierinde bir yemek 
odası takunL 

llcinciyeı 150 lira deierlnde çatal ve bı 
çak takımL 

OçüncÜyeı 75 lira deierinde tabak ta
kımL 

Dördüncüye: SO lira deierinde 12 kiıi· 
lik kare do tabi. 

Betinciyeı 15 lira dejerinde çay ta· 
kunL 

Altmcıdan 100 üncüye kadar ütü, JH· 
uk, abajur, masa örtüsü. çorap, eldiven 
çanta cibl muhtelif hediyeler. 

Ev bakımı: 

Birinciyeı 200 lira deierinde bir nlon 
takımı 

ikinciye: 150 lira deterinde bir radyo. 
Oçünci11eı 75 lira deierinde bir avize. 
Dördüacü:reı 50 lira deierinde Alon 

saati. 
Betiaciye: 15 lira deferinde bir tablo. 
Albacıden :rüzüncüye kadar muhtelif 

hedi:reler. 
Çocuk balı:rmı: 

Birinciye: 1000 lira deierinde ve primi 
tarafımızdan verilecek siıorta veya 200 lira 
deierinde bir yatak odası takımı .. 

llcinciyor 150 lira deferinde bir ıine 
bebi. 

Oçüncli:r•ı 75 lira deierinde bir rra
mofon. 

Dördiincüyeı 50 lira deierinde bir kol 
Ha ti. 

a .. ınrı,. 1 15 lira deterinde çanta. 
A.lbnC"ıdaa YÜÜaciiye kadar mıahtellf 

ed'"" bayanlara acıyorum. EY Kraliçesi: 
Br eY lradmı, evini çiçelr ~bi •İl•· 

becliyelw. 

ı~. Modınun bütün cerey1tnl• "' ta. Bütihı ba imtihanlardan ıonra, dört 
kl., edttek. az pan ile çok zarif iM- kısmm dordüne birden ıirmit ve muayyen 

1 · b"I" derecel"• kazanmış olanlar arasmda da bir 
re• •" on takmu, vücuda "'etı~ 1 11'. imtihıın yapılacak ve kazanan ev kraliçesi 

SAGLIK 
ÖGÜTL°ERi 

Bir Tavuk Hikayesi 
Dünyada en büyük talihsizlik nedir 

bilir misiniz? Herhangi bir sahada 
bir büyük yenilik meydana getirirken, 
onun büyüklUğünü anlayamıyarak fi. 
kirlerini çürütmeye kalkıımak 1 Bence 
en büyük t11Wifizlik budur. Çünkil 
büyük adanmr" adı tarihte nekadar 
uzun zaman aaygı ile anılırsa, onun 
fikirlerini çürütmeğe kalkmı' olanla
rın adlan da o kadar uzun zaman gil· 
lünç bir isim olarak anılır. 

Hekimlikte en büyük yeniliği yap
mış olan Pasteure de her yeni keş· 
finde öyle tahlihsizlerden biri veya bir 
kaçı musallat olurlar, o büvük arla
mın fikirlerini çürütmeğe çalışırlardı. 
Hele hekimler akademisinde bir bav
tar pek ileri giderek Paateur'ün ak
dediğine mutlaka kara, kara dediğine 
de mutlaka ak derdi. Bu talihsizin 
adı bizim için ehemmiyetsiz olduğun
dan adını da yazarak talihsizliğini bir 
az daha arttırmak istemivorum. 

Pasteur, şarbon hastalığını inceldi
ii sıralarda bir gün akademide tavuk
ların bu hastıahğa tutulamıyacaklannı 
söyler, itirazcı baytar hemen ayağa 
kalkarak, aksini iddia eder. Bunun 
üzerine Pasteur kendisine, şarbon has
talığına tutulmuş bir t'avuk getirm""· 
sini baytar arkadaşından rica eder. O 
da ıöz verir. 

Aradan günler, haftalar reçer. Bay
tar, şarbonlu uvuğu getiremez. Bir 
gün akademide kendisini sıkıştırdık
tan vakit tavuğa şarbon hastalığı ve
receği sırada tavuğu köpek yediğini 
söyliyerek gülünç olur. En sonunda 
itiraf eder ki tavuklar 141rbon hastalı
ğına tutulmazlar. 

Fakat bu sefer Paateur itiraz ede· 
rek: 

- Arkadaşım fikrini değistirdiyse 
ben de değiıtiririm, der, ben onun 
yerine iddia ediyorum ki tavuklar şar· 
bon hastalığına tutulurlar. Hem de 
ben üzerinde tecrübe yaptığım tavu
ğu köpeğe kaptırmadan, gelecek top
lantıda, buraya, akademiye, probnlu 
olarak getireceğim. 

-Bir hafta sonrıa prbonlu tavuklar 
kafes içinde akad ~miye getirilerek. 
başkan doktorun masası üzerine ko· 
nulurlar. 

Çünkü Pasteur'ün itirazcısı baytar, 
bilmeden tavuklar koleraya tutulur 
diye attığı vakit Pasteür tavukların 
ayaklarını soğuk suya batırarak, onla
ra tabii hallerinde, yani Uşümedikle· 
ri vakit almad }darı bir hutalıiı ver· 
mcğe muV'affak olmuştu ve akademi· 
ye getirilen tavuklar da sadece üsü
dükten sonra hastalanan tavuklardı ... 

Bu hikayeden insanlara çıkacak his
seyi, ben söylemeden siz 'Cihette anla
dınız: İnsan da üşümediği vakit ka
pamıyacağı bir hastalığı üşüdüğü va· 
kit kapabilir, meseli zatürrie hastalı
fı. 

Lokman H EKiM 

Zekat ve tltranızı 
Hava Kurumuna 

veriniz. 

Neşesine, zevkine, güzelliğine do
yulamıyacak bir film 

CENNETTE 
HIRSIZ 

(Fransızca sözlil) 
Baı rollerde : 

Nevyork radyosunun birinci 
mugannisi 

Bing Krosby 
Aynca : Paramount gazetesi ve 
MARTHA operaaının seçme pr
kıları 

BugUn 

MELEK' de 

. -~ ,.......- ·-· ~···· 
Manavgatta 

Yedi Gün, Yedi Gece Dur
madan Yağan Yağmur 

Manavpt, (Hususi muhabirimiz 
IMldiriyor) - Geçen hafta baılıyan 
tiddetli yaimurlar birkaç saat ara ile 
yedi pn yedi ıece yainı•ıt.r. Ma. 
navıat ınnafı, 150 santimetre kabar· 
mıt ve bazı köylerin ... amdaki sel 
yarıntrlanndan doğan dereler cehlike
li tekilde tqnıııtır. Dereler hiçbir la· 
rafta ıeçit •ermediği için, Manavııat 
ve köylerindeki. bazı kerpiç evlerin yr· 
kılmumclan konulmaktadır. 

Balıkesir' de 
Tıp birliği lturulclu 

Balıkesir, (Huıust muhabirimiz· 
den) - İlimizde doktor, baytar, di~ 
doktoru ve eczacılar tıp birliği kurmak 
üzere teşebbüste bulunmuşJardır, 
Halkevinde yapılan toplantıda birlik 
kuruluna sağlık ve sosyal yardım di· 
rektörü Faik Yargiç. Kolordu Baıhe· 
kimi AbdilssdJm, Rontgen Uzmanı 
Nazmi. Dit Doktoru Fuat, Baytar 
Mücadele Başkanı İsmail Hakkı Uzer, 
Kimyager Abdi Ağabey o~lu seçil· 
mişlerdir. • 

Bu tetekküldeki gaye, mesleki ko· 
nuşmalar olacak ve tıbbi müsamere
ler verilecektir. 

Su yollan ölcülılü 
Balıkeıir, (Tan) - Dereçiftlik kö

yünün iki kilometre garbi,imalisindt 
bulunan suyun ilimize getirilmesi yö
nünde büyük bir kıvanç~ çalıtılmak· 
tadır. Getirilecek olan bu su toprak 
künklerle 25 metreyi tecavüz eden 
bir tulden getirilebilecektir, Bu su ka· 
yalar arasından coşan ve saniyede 21 
litre sarfiy~tı olan bir memba suyu ol
ması hasebile Balıketirin su ihtiyacını 
kartılıyacaktır. 

Lilt marlan baslıyor 
Balıkesir, (Tan) - Halkevi tara

f;ndan ortaya konmu§ olan kupa fü:e. 
rine ilimizde mevcut spor kulüpleri 
arasında kupayı kazanma maçları ya
pılmıştır. 

Son yapılan maçta ldman Yurdu ld
man Gücünü 1 - 2 farkla yenmiştir. 

Maç çok nezih olmuştur. Lik maç· 
larma başlanmak üzere hazırlıklara 
başlanılmıştır, 

İzmit'te 
lz.mitfelti nürnane liclanlıfuun 

yarclımlan 
Iımit, (Hususi muhüirimizden) 

İzmit nümune fidanlığı, 935 yılı için
de çiftçiye 3.220 kayısı, 2.330 şeftali, 
1.088 elma, 4. 700 armut, 800 kiraz, 
1.000 vişne, 200 erile, 1.200 yerli as
ma, 4.000 gül, 5,000 dut, 2,000 Ame
rikan asması dağıtmıştır. İzmit fidan
lığı bu mıntakayı yakın bir zamanda 
büyük bir meyva bahçesi haline koya· 
caktır. 

l :zmit İdaayonu 
lzmit, (Tan) - İzmit istasiyon bi

nasının ve çevresinin bakımsız duru· 
mu Devlet Demiryolları idaresince tcı 
mire muhtaç ıtörülmüştür. llk olara1c . 
kaldırımların yapılmasına başlanmış· 
tır. 

Bir tren kazan 
İzmit, (Tan) - Geyve istasiyonu 

civarında bir tren kazası olmuştuı. 
Aslan isminde birisi. Geyvede h11t U.ze. 
rinden geçerken Ankaradan gelen tre
nin altında kalarak ezilmiştir. 

Bu Sa ray sinema 
gUn sında 

Tiyatro ve sinemada en fazla 
alkışlanan yıldız 

ELIS.ABETH BERGNER"i 
bir matukanın iztırapb ve ihti

raslr hayatını gösteren 

ÖMRÜMCE 
SENiN.iM 

Fransızca sözlü filminde mutlaka 

görünüz. İliveten : Renkli bir 
SİLLY SENFONİ... NOEL GE· 
CESt ve Paramount JURNAL 

Maraşlılar iki Bataklığın 
Kurutulmasın ı istiyorlar 

Maraş - Kayse~i şosesin den güzel bir görünüş. 

[Huau.i muhabirimiz bildiriyor] 

Marat, 19 

Maraş, Fev.zipaşa - Diyarbekir hat
tının inşasından sonra büyük bir inki
şaf devresine gimıittir. Demiryolu, 
Maraşa 25 kilometre mesafedeki El· 
oğlu istasiyonundan geçmektedir. 
Maraş • Antep ıosesi, her iki viliyetin 
bilhassa ekonomik münasebetleri için 
çok mühimdir. Bu şose, Mara•ı diğer 
cenup vilayetlerine bağlar. Ekonomik 
durumun inki,afında amil olan Ma
raş • Kayseri şosesi çok kısa zamanda 
ba1Jarılmı1Jtır. 

Zengin Anadolunun zengin bir par· 
çası olan Maraş, bundan sonra ham 
maddelerini ihtiyacı olan her ile kısa 

bir zamanda ulattıracak, kendi ge· 
reğini de yine vakit kaybetmeden te
min edebilecektir. Bundan evvel ku
zey ve batıya gönderilen Maraş pi
rinçleri güney ve doğuya da gidecek, 
Kayseri büyük mensucat fabrikasile 
bağlanma yüzünden pamukçuluk inki. 
şaf edecek, günden güne sönmekte o
lan Maraş bağcıhğı yeniden canlana
cak, Mara!J keresteciliği ile diğer ma
halli san'atler en ileri inkişaf derece· 
sini bulacaktır. Zaten son yıllardı:t ih
racat ithalatı aşmış bir vaziyettedir. 

Mara§ her 'eyden evvel bir ziraat 
memleketidir. Mümbit ve geni~ ovalar 
büyük suların etrafında toplanmıştır. 
Maraıatlı denilen Şeker ovadan Aksu, 
Erkenez, Deliçay isminde üç ırmak 
geçer. Pirinç zer'iyatında bunlardan 
istifade edilir. Yine Şckerovamn batı 
parçasile Nedirli ovalarının arasından 
geçen büyük kudret anası Ceyhan, 
Elbistandan çıkar ve Maraş toprakla
rına hiçbir şey bırakmaz, bilakis, Ak
su, Erkenez Deliçay ve Körsuluyu 
da alarak Çukurovaya doğru gider. 
Umarız ki yakın bir istikbal Ceyhanı 

da Maraşlıların ilerleme aşklarına bir 
vasıta yapacak, Marat köylüsü kıt 
olan yağmurları beklemeden sapanı• 
nın başına ko§Clrak toprağı altın ya• 
pacaktır. 
Maraş Ulusevi, Maraşlılan amaca 

uygun olar.ak hazırlamak için bütün 
varlığı ile çalıpn bir kurum haline 
gelıniştir. Evin bütün kollan kendile
rinden beklenen ödevi muvaffakıyetle 
baprmaktadır. 

Dil, tarih şubesi, Maraşın çok eski 
ve kıymetli mazisini, istikıat zaferini 
derinden derine tetkik etmekte ve ka
tıksız türkçe olan Maraş dili üzerin· 
de de uğraımaktadır. Müze kolu ta 
eskidenberi gayrimuntazam tekilde 
yapılan hafriyat Uzerine el koymuş ve 
Eti tarihini aydınlatacak olan eski ve 
kıymetli eserlerin ziyaa uğramamala· 
nna dikkat eöstermiştir. 

Köycülük ıubeıi ek her fırsattı 

köylere geziler yaparak köylüyü her 
yönden aydınlatmak için uğraşıyor. 
Menfaatlerini mucip olacak noktalan 
birer birer ortaya koyarak onları iyi· 
ye doğru çekiyor. Sağlık, sosyal yar· 
dım kolu halkın sağlığı ile çok yakın· 
dan alakadar olmaktadır. Maraşta 
halkı en çok muztarip eden hastalık· 
lar sıtma, trahom ve dizanteridir. 
Memleketteki sıtmanın anası şehrin 
yolları yapılmadan evvel §Urada bu· 
rada bulunan ufak su birikintilerfü 
dereler ve bilhassa Marşaltı ovası· 
nın büyük bir kısmını bataklık bir ha· 
le sokan Gavur ve Humaşır gölleri 
idi •. Bu büyük dertlerden ilk ikisi yol· 
ların yapılması ve derelerin kapanma· 
sı ile bertaraf edilmiştir. Fakat asıl 
büyük belanın önüne henüz geçileme· 
miştir. Gerek sağlık ve gerekse eko
nomik büyük zararları olan bu iki ba· 
taklığın kurutulması beklenilen büyük 
yardımlardandır. - M. Nedim 

11 d IHADo MDLLT 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merlrezi idarui : Galatada Vnyon Hanıntla 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 9808 

tnsan gözil, bu kadar müthiş .•. Bu derece mühiç ve müessir ve 
böyle güz-el bir film henüz görmemiştir. 

DANTE~nin CEHENNEM'i 
Bu hafta YILDIZ Sinemasına 

bütün tehir halkını koıturan büyük film. 
İliveten : MUzik üstadlarından JOHANNES BRAHMS atkı 

ve eserleri. 
Ayrıca : FOX JURNAL ve yeni canlı resimler. NOEL BABA. 

rünkü moda ela bircok ~yler sibi ilin e-dilerek kendisine 750 lira dierindtl 
erle: manurnı bvbebni,tir. bir lriirlr manto hediye olunacaktır 

Burıünkü ~itli ile moda diye, basit,"------·-----~--~--: •ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llll•••••••••••••••••••••••• süze) ve ucuza diyorlar. Hepimizin Sahici çiçeğin kokusu varsa, bunla-

T U- R K S i N E M A S 1 son zaferi 1 evl .. rhni:r:de. eski şa.pkRlar vardır. Bun rın da işçiliği var. Güzel ve alımlı du
hır, biraz eskiyince yahut modası ge· ruşları var. Abajur deyip geçeriz. 
çince bir kenara atılır. Halbuki bu ka· Halbuki evde yapılmıt bir abajurun, 
lPn parcalardan gayet zarif salon yas- dışardan alınmı§ abajurdan kat kat 
tık1 :m vaoılabilir, ucuza mal olduğunu dütünemeyiz. 

hini bilen bayanlar üç beş kuruş- Bir ev kadını, abajurunu kendisi yap
luk boncuklarla öyle muhteşem balo malıdır. Daha buna benzer, neler var. 
eJbfse1eri işlivor, öyle zarif tuwlet 1 

1 k' ne er ... 
çantaları yapıyor ar t, görüp te tat· Yeter ki, ev kadınlarımız, bu ince 
mamak mümkün delil. ifleri yapabilmenin tadını tatnut ol-

Evini, hoşa gidecek şekilde süsle- ıunlar. 
mes;ni bilen bir ev kadını, aalonunda 
her mevsimin çiçeğini bulundurabifü. 
Bakınız nasıl? Evin kÖ!e bucatında 
birtakım küc;Uk bezler. kırpıntılar. kı\• 
maş parı;aları kal!r. Bunlarla !,-Ul, :ne
nekşe, sümbül , krızantem ve daha bdy. 
le çeşit çeşit çiçekler Y8J>masmı 6ğ. 
rendiniz mi, artık taze çıçek kullan
mağa ihtiyaç bile kalmas. 

• Bayan Nimet '".ı .N" ın ev ıtrauçesı 
müsabakasını "mevsimin en heyecanlı 
hldiıesi" diye tarif ettikten sonra na. 
ve etti: 

- Çok isterim ki, müsabakayı ka
zanacaklar arasında, birkaç ta moda 
meraklısı bulunsun 1 

s.w..ttia GUNUGOR 

W i L L Y F R i T C H ve K ATE D E 

GÔNÜL ISTEDIGiNE 
Neşe - 18 yaşında l!enç bir kızın ilk aşkı, 25 yaşında bır evJı bayanın gönül 
çıl~ınlıltı, ııenç ve taze aokların zaferi. lı&veten: U FA dünv11 haberleri. 

macf'rası. 

nAGY'nln 

GiDER 
tamamen ttençlik, güzellik, ı~k 

Bugün Görülmemiı derecede ve heyecanlı · MUAZZAM MU l'HI~ 

iE>EK HiNDiSlAN KAHRAMANI 
ROnALD KOLMAn 

LORETTA YU"G 
SinEMASlnDA --
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italya - Habeş Harbı 
İtalyanların Tekzibine Rağmen Habeşlerin Makal 

le' nin Dış Mahallelerine Girdikleri Bildiriliyor 
DIŞ POLiTiKA 

Teklif Suya 
Düştükten Sonra ... 
Laval • Hoare tekliflerıi İngiliz 

Dı§ Bakanının istifasından sonra ar. 
tık suya düşmüş' aayılabiJir. Gerçi 
teklif yalnız Dı§ Bakanının noktai 
nazarı değildi. Hoare, Pariste La
va! ile görüşüp te §artlar Üzerinde 
mutabık kaldıktan sonra bunları 
Londraya bildirmiş, kabine mesele.. 
yi müzake~ etmiş ve teklifin ltal -
ya ve Habeşistana yapılmamasına 
karar verilmİ§. Binaenaleyh teklif 
İngiliz kabinesine de mal edamişti. 

Bununla beraber, kabineye de 
mal olmuş bir siyasanın parlamen
toca tasvip edilmemesi yiizünden 
Drş Ba.kaıımm ia.tifa ederek hüku
metin iktidan muhafaza ettiği ln. 
giliz siya&al tarihinde çok defa gö. 
rülmüştür. İngiliz parlamentosunun 
ve lngiliz efkanumumiyesinin tas 
vibine mazhar olmıyan siyasa, her 
§eyden evvel Sir Samvel Hoare'un 
siyasası idi. Bunu eski Drş Bakanı 
düşünmüş, o müzakere etıniş, o ka
rarlaştırmrt, bundan başka çıkar bir 
ırol olmadığını iddia ederek kabine 
ye de o kabul ettirmişti. 

1 Binaenaleyh bu kadar benimsedi. 
fi siyasanın tasvip edilmemesi üze_ 
rine istifası tabii idi. 

Esasen teklifler başka sebeplerle 
·de suya düşmeğe mahkumdu: Ha. 
beşistan kabul etmiyor. Mu3aolini 
bunları soğuk karşılamrş. Uluslar 
Kurumu da tasvip etmiyor. Fakat 
§imdi ne olacak? 

Tekliflerin meydana getirdiği 
buhran geçip te vaziyet durulduk _ 
tan sonra kar ve zarar bilançosu 
yapılınca, görülecektir ki, Laval ve 
Hoare tarafından atılan adrmın 
tasvip edilmemesi kollektif emniyet 
bakımından bir kazanç olmakla be.. 
ı-aber, tekliflerin ileri siirü]mesi,bel
ki de telafisi imkansız zararlara se. 
hep olmu§ ve bu zararlarla Ulus
laır Kurwnu ceph-i saraılmıJtır. 

Teklif yapılmazdan evvel vaziyet 
ne idi? ltalya mütecaviz ilan ediL 
mis, hakkında ekonomik zecri ted _ 
birlerin tatbikine geçilıniş, bu ted • 
birler tedricen şiddetlendiriliyor. 
Ve petrol gibi harp için elzeım olan 
bir madde Üzerine ambargo konuL 
rnalc Üzere idi. İngiltere de ihtilaf 
çıktığı gündenberi yaptığı gibi, bu 
hareketin lideri rolünü oynuyor, 
Fransa ise, lngiltereden aynlanuya
cağını ilan edip duruyordu. Bu 
cephe birliği de küçük devletlere iti 
mat telkin etmekte idi. 

Şimdi vaziyet hiç te böyle değil
dir. Gerçi teklif suya dü~mü~. Fa.. 
kat Franııız hükumeti teklif ya. 
pıldrktan sonra da medisten itimat 
reyi almıştır. Bu itimat müzakere 
usulü üzerinde kazanılmış olmakla 
beraber, aksine rey verilmedikçe La
val'in dış ıiyasaaını tasvip mahi,yetin-
dir. 

lngHtereye gelince; gerçi Bald -
vin, hükfunetin Uluslar Kurumu si. 
yasasından ayrılmıyacağmı temin et 
miştir. Fakat teklifleri kurum kon 
seyine kabul ettirmeğe çalışsa da 
bu yoldan aynlmı, sayılmazdı Bi
naena1eyh teminat bir mana ifade 
ebnez. İngiltere, ihtilaf ç ı k t ı ğ ı 
gündenberi yaptığı gibi önden yü. 
rüyerek te Uluslar Kurumunun çer 
çevesi içinde kalır. Kurum Konse _ 
yinin peşine takılarak ta Uluslar 
Kuru,:nunun çerçeve~i içinde kahr. 
Simdiye kadar birincisini yapmıştı. 
Bundan sonra da o yolda yürümek. 
te devam mı edecek, yoksa diğer 

kurum azalarına cesaret veren mü
teşebbislik rolünden istifa mı edi -
yor? 

Şimdilik ~u muhakkaktır ki, Mus 
•olininin en çok korktuğu petrol 

ambargosu tehir edilmiştir. Ancak 
bu, tekliflerin yaph~ı yeı?ane zarar 
değildir. Fransız hükumeti de ricat 
ıetmez veyahut ta L a v a 1 kabi
nesi deği~mezse, belki de İngilte • 
re ve Fransanın arasında ihtilaf 
~kacaktır. Bu da başlang1CJntanbe
ri Mus.solininin beklediği vaziyettir. 
Hülasa, teklifler suva düştü; fakat 
lcollektif emniyıet sisteminin sağ
lamlaşması bakımından menfi tesil"le
rini yaptıktan sonra .•. - A, Ş, E, 

Hindistanda Gümüş 
Buhranı 

Bombay, 20 (A.A.) - Gümüş ma
den piyasasının düşmesi, iş mahafilini •e vaziyeti kontrol etmekte olan hü -
kumeti endişeye düşürmektedir. 

Yolsuzluk ve sarp dağlar İtalyanlara karşr e~ büyük düşmanlı
ğı yapıyor. Bu resim bir İtalyan kamyon kolunun 4250 metre ir
tifada ve cephe boyunda nasıl uçuruma yuvarlandığını gösteriyor 

.~ 

[Laval - Hor sulh projesinin suya 
düşmesi, İngiliz Dış Bakanının çekil -
mesi, bütün dünyanın gözlerini Lon -
dra, Roma, Cenevre, Parise diktiği 
bugünlerde İtalyan - Habeş cepheleri 
de ehemmiyetli hareketlere sahne olu
yorlar. Bilhassa şimal cephesinde ltal 
yan sağ ve sol cenahlarına karşı Ras 
Seyyum ve Ras Kassa kuvvetleri tara 
fmdan yapılan taarruz son dört gündür 
kanlı boğuşmalar halinde sürüyor. An 
cak harbin verdiği neticeler üzerinde 
sahih maH\mat almak mümkün olmu· 
yor. İtalyanlar resmi tebliğlerinde mu 
vaffakıvetin kendi taraflarında kaldığı 
nı kaydetmelerine rağmen muhtelif a
jansların muhabirleri Habeş kuvvetle 
rinin ilerlediklerini, hatta Makallenin 
dış mahallelerine kadar girdiklerini ha 
ber veriyorlar. Böyle günlerde resmi 
mahafil dısrnda kalan bazı propaganda 
servislerinin de sağdım soldan kendi 
noktai nazarlarma göre telgraflar yağ 
dırdrklarrnr hesaba katmca cenhelerde 
ki vaziyet hakkında kestirme bir tah -
min yapmak veya netice hakkında ge
len haberlerden hang-isine itimat etmek 
mümkün olduğunu söylemek çok güç
tür. Bu itibarla şimal cephesinde baş
layan Habeş taarruzunun nasıl bir so 
nuc verdiğini iyiden iviye aniavabil -
rnek için müteakıp telgrafları bekle -
mek icap ediyor. Asağrıfaki telnaflar 
arasında Maresal Badoe;lio'nun bir tel 
f{raft vardrr k(onda Abbi-Addi cenu -
bunda İtalyan kıtaatınm mütearnz Ha 
bes kuvvetlerini beıimete uğrattığı 
b!ldirivor. Ancak, böyle bir hezimet 
varsa bile bunun yukarıda bahsettiği
miz şimal cephesindeki Habeş taarru-
zu ile hiç bir alakası olmamak ve Ma
kalJe .cenubundan ileri1emek isteyen 
bir Habeş kolunun mevzii hareketi ol
mak icap eder .. ] 

Adisababa, 20 (AA.) - Reuter A -
jansından: Gayri resmi bir kaynaktan 
verilen mahimata göre, Habeş kıt'aJarı 
MakaUenin ileri mahallelerine girmiş
lerdir. 

ltalyan kıtaatı mer. 
keze doğrn çekiliyor 

Adisababa. 20 (A.A.) - Tigre cep
hesindeki muharebelerin tafsilatı hak
kında el'an malfimat yoktur. İtalyan 

kaynaklarmdan olduğu gibi Habeş 

kaynaklarından da gelen haberler pek 

• 

·~ 

Adua 

Şimal Cephesinde Habeş taarruzu 

müphemdir ve biribirini tutmamakta
drr •. Habeşler, Tigredeki İtalyan ordu 
sunun iki cenahı üzerinde çevirme ha
rek<:tleri yapmağa teşebbüs etmişler • 
ôir. Bir taraftan Ras Seyyum, Teccaze 
suyu üzerinde İtalyan sağ cenahına 
hücum ederken, diğer taraftan da Ras 
Kassa Makallenin şimali garbisinden 
hücum etmiştir. Bu· saatte Habeş ta
arruzunun neticeleri hakkında malU -
mat almak mümkün değildir. Sanıldıi?;ı 
na göre İtalyan sağ cenahı Habeşlerin, 
kuvvet itibariyle üstünlüğünden ötürü 
merkeze doğru geri çekilmeğe mecbur 
olacaktır. 

ltalyanlar tekzip ediyorlar 
Roma, 20 (A.A.) - Makalle ve Ak 

s:.ım yakininde Habeş kıt'aları bulun
madığı resmen beyan olunmaktadrr. 

MQkalle cenubunda ltalyan 
kuvvetlerinin bir muvaFlakiyeti 

Roma, 20 (A.A.) - Mareşal Badog 
lio şu telgrafı göndermiştir: İtalyan 

müfrezeleri, dün Tambien'de kain Ah· 
bi-Addi cenubunda bir Habeş grupunu 
şiddetli bit çarpışmadan sonra bezime 
te uğratarak dağıtmışlardır. İtalyan -
lardan bir zabit vekili ile bir asker te
lef olmuş, on beş nefer yaralanmıştır. 
Düşmanın zayiatr ağrrdır. 

Yunanistanda 

Yunan Ufuklarında Topla
nan Ka ra Bulutlar 

Demircis "Uluslar Sosyetesinin Üyesi 

Olan Memleketinin Bütün Taahhütle-

1 rini İfada Devam Edeceğini Tekrarladı 
Atina, 20 (Hususi) - Başbakan De j yanlardRn hiç birisi seçime İ§tirakten 

m.ircis dün ecnebi matbuat mümessille nıenedilmiyecektir.,, 
rini kaıbul ederek Yunanistanın iç siya 
saımda güttüğü yolu anJatımıştır, Par-
l~mentonun feshi için de ~unlan söy ~ 
lemiştir: "Bu fesh kararı hiç bir parti
nin aleyhinde bir düşnuınlrk hareketi 
sayılamaz. Bilakis parlamentoyu fes • 
hetmeğe karar veıımekle halkın fikri
ne hizmet etmiş olduk ve ha:fon dile -
ğini yerine getirdik .• Hükümetim bir İ§ 
kabineıidir. Seniz ıadaıuz ve munta• 
zam bir ıeçim yaptıracağız. Affe uğra. 

Başbakan sözü arsıulusal duruma 
naklederek: 'Yunanistan ufuklarında 

toplanan kara bulutlarm dağıtılmasını 
istediğini kendi kuvvetinin yettiği ka
dar sulhün mLıhafazasına çalrşacağınx 
V<' Uluslar Sosyetesinin üyesi olan Yu 
nanistanın taahhütlerini ifada devam 
edeceğini söylemiştir. 
Başbakan Kıbrıs meselesi hakkında 

herhangi bir beyanatta bulunmaktan 
çekinmiştir. 

Avam Kamarasında 

No.65 Çeviren: M. Rasim ÜL.lih.ı..J 

Mecliste 
Heyecan 
Uyandıran 
Bir Soru 
Sulh Projesini Alakadarla

ra Ne Zaman Bildirdiniz ? 

Bolşevik AskerleriS Aydır Petro
grat SaraJılarıiıa Yerleşmişlerdi 

[Londradan bildiriliyor:] 
Pariste hazırlanan sulh teklifleri 

hakkında, :Avam Kamarasında EdC'Ile 
birçok sualler sorulmuştur: 

Dalton, hücum kapısını, Paris pro
jesi hakkında hükumetten yeni beya
natta bulunmasını istemek suretile 
açmıştır. Eden bu sualin perşembe 
günü (evvelki gün) vukubulacak mü
zakereye kadar tehirini istemişse de 
amele mebusu, Paris sulh tekliflerini 
"insanr utandıran bir proje,, diye tav 
sif ederek bir hadise çxkarmış ve me· 
sele bununla da kalmıyarak, ltalyaya 

~ 

petrol ihracını menetmek suretile, 
paktrn 16 mcı maddesindeki taahhüt
lerin tatbik edileceği tarihi tesbit e
dip etmediğini, Dış Bakanlığında'!'.! 

tahriri olarak sormuştur. Bu sual, 
Eden tarafından ,tekrar 5 teşrinisani-, 
de vukubulacak müzakereye tehir e
dilmek istenince, Dalton, hükumetinin 
o zamandanberi bu mesele ile meşgul 
olup ol~adığıru sormuştur. 

Çin aleyhi ne nümayış 

Eden demiştir ki: 
''- Parlamento biliyor ki, zecri 

tedbirlerin Uluslar sosyetesi tarafm
dan tatbiki, yalnrz paktın 16 ıncı mad 
desile değil, ayni zamanda 1921 se-. 
nesinde asamble tarafından verilen 
kararlarla tanzim edilmiştir. Uluslar 
Sosyetesi şimdiye kadar bu esaslar 
dahili'l'lde çalışmrştır . ., 

Eden, bundan sonra, bütün sulh 
projelerinin Uluslar sosyetesi paktı
na. muvafık olmasının İngiltere hii· 
kumetince esaslı bir şart olup olma
dığını soran bir saylava kat'i surette 
"evet,, cevabını vermiştir. 

Amele Partisinin hücumları kapan 
mış zannedilirken, Mac Donald'ı son 
seçimde mağlO.p eden ve İngiliz -
Fransız projesinin Mussolini ile Ha
beş hükfımetine ve Uluslar sosyetesi 
genel sekreterliğine verildiği günü 
ve hatta saati bilmek istiyen saylav 
Shinwell'in taarruza geçmesile y~ni
den başlamıştır. 

Edenin verdiği cevap hakiki bir 
heyecan uyandırmıstır. Eden Musso
lininin bu teklifleri 18 ler Komitesi -
nin toplantısından bir gün evvel öğ
rendiğini ve ancak toplantıdan bir 
gün sonra tekliflerin Habeş hükume
tine ve ondan altı saat sonra da U
luslar sosyetesine bildirildiğini söy
iemiş ve ilave etmiştir: 

''- Teklifler İtalya hükumetine 

Mösyö Henderson, ihtiyatlı hareket 
ediyordu. Rusya hakkında bir hüküm 
vermemekle beraber limitsiz görünü
yordu. 

Rus ihtilalcileri onun nasihatlerine 
pek ehemmiyet vermemişlerdi; onla
rın nazarında, Fransız murahhası Al
ber Tomas daha fazla mevki almıştı; 
çünkü daha cerbezeli ve daha mahir
di. 

Mükalememiz Mösyö Klod Anne
nin gayreti ile çok hararetli oldu. 
Henderson, ihtilal hadiselrinin sevki 
ile sivrilen Rus ricalini birer birer 
sayarken, kendisini vaktiyle şarkta, 
İslamiyete ihtida etmiş addettiren tes 
bihini tane tane çekiyordu. 
"Düşününüz, diyordu, Bolşevik as

kerleri, beş aydanberi, Petrogradda, 
Neva nehri kenarında, Çar Nikolanm 
ahmak gözlerini bile açan meşhur 

rus dansözü Kçeçinskayanın sarayın
da yerleşmiş bulunuyorlar. Orada top 
mitralyoz, tüfek topladılar, Orasını, 

Bolşeviklerin, ileri gelen reis~ri Le
ninle Troçkiyi koruyan bir kale hali
ne koydular, 

Bu daimi tehdit ve tehlike gozo
nündeyken Kerenski hükumeti gün
lük işleriyle uğraşıyor ve halk ta 
vurdum duymaz bir halde hayat sürü 
yor. Bu acaip memlekette, işlerin bu 
şekilde devam edip gitmesine şaşxla
maz.,, 

Hendersonun dikkatimi çok çeken 
bu sözleri, uzun olmadığı için, oldu
ğu gibi hatırımdadır. Hakikaten iler
de anlatacağım üzere, Petrograda va-" 
stl olduğum gün, Rus dansözünün sa
rayından, bir hükQmet darbesi teşeb
büsü patlamıştı. 

Biraz sonra Hendersonla Klod A
ne'dan ve arkadaşlarından ayrıldık ve 
Torneoya geçmek için gemiye bindik. 
Öteki sahile geçer geçmez, Petrogra
da kadar bir daha inmiyeceğimiz tre
ne bindik. 

Finlandiya'da 
Gözümüzün önünden, yeniden çam 

ormanları, çayırlar akıp gidiyordu. 
Arada srrada, körfezden birer parça 
açılıp kapanıyordu. Vazadan sonra. 
göller mıntakasına girdik. Bu göller, 

tin, İtalyan tecavüzüne karşı faalive· 
te geçen Uluslar Sosyetesinin, il~ride 

• Avusturyaya karşı veya Ren nehri ü
zerinde bir tecavüz vukubulduğu tak
dirde ayni surette harekete geçeceği
ni, Fransa hükumetine tebliğ etmek 

Avam Kamarasında kahineye hiicum 
eden iki amele meb\ısu: Binbaşı Ec
vut ve Makdonaldın karşısında muvaf
fak olduğu için muhalif amele partisi
nin bir nevi lideri saydan Şinvol'le sı
kı bir parlamento imtihanı geçiren 

EDEN 

Roma sefirimiz tarafından 11 kam\
nuevvel saat 17,30 da tebliğ edilmiş· 
tir. Bu teklifler Adisababada Dış Ba
kanı vekiline, 13 kanunuevvel sahahr 
ve 'l[luslar sosyetesine de ayni gün 
oğleden sonra verilmiştir. 

Shinwell, şu suali sormuştur: 
- Acaba niçin hükumet teklifle

rin alakadarlara ayni zamanda tebli
ğini temin etmemiştir? Niçin teklif
lerin Uluslar sosyetesine verilmesi 
bu kadar gcıı.;ikmiştir? 

- Teklifler ayni zamanda gönrk
rilmişlerdir. Fakat bunlarm ayni za. 
manda almmasınr temin etmek, bizim 
il'tidar:rmız dahilinde değildir. 

Bu cevabı, Shinwell asla beğen
memiş Ve parlamentoda da aşikar SU· 

rette bir asabiyet hissedilmiştir. 
Amele saylavı, Eden'den her şeyi 

olduğu gibi söyliyeceğine söz almış 
ve hakikaten sulh tekliflerinin Ce
nevre ve Adisababada, Romada alı!l
dığından iki ifÜ'll sonra alınıp alın· 
madığrnı sormuştur. Bunun üzerine 
Eden ekseriyetin alkışları aras·nda 
şu cevabı vermiştir: 

- Kamaranın, samimiyetimden 
şüphe edeceğini zannetmiyorum. 

Bu!'ldan sonra yine amele partisin
den MiraJav Wedgowood ,hükG.me-

tasavvurunda olup olmadığrnı ~or
muştur. 

Eden, bu suale şu cevabr vermiş
tir: 

- Uluslar sosyetesinin faaliyeti, 
her meselede yine kendisi tarafından 
tayin edilir. İngiltere hükumetinin 
hattı hareketine gelince, istikh~J<le 
Avrupada tecavüzi hareketler vt·ku -
bulacak olursa takip edeceği hattr 
hareket 26 eylfüde Fransız hüküme
tine verdiğimiz notada izah edil•niş
tir. Buna bir şey ilave edecek ıf,.ği
lim. Bu nota 30 eylı1lde gazetelerle i
lan edilmiştir. Bundan sonra mec;ele
ye Sir Austen Chamberlain, mü1aha
le etmiş ve matbuatta neşredilmiş o
lan bazı mühim vesikaların toplana 
rak bir beyaz kitapta neşrini teklif 
etmiştir. 

Eden, meseleyi tetkik edece~l,-ıi 
söylemiştir. Cenevrcde de 18 !er Ko
mitesinde İngiltereyi temsil edı-ıı IT'U 

rahhasşn petrole ambargo konm~sı 
nm tehirine karar verilen celseıif•ki 
hattı hareketi hakkrnda sorulan bir 
suale. Baldvin, verdiği tahriri ce•.rc1p
ta, bu karar hakkındaki ilk teşehbi:
sün komite reisi tarafından vaki ol
duğunu ve bundan maksat ta Frcın
sız - İngiliz tekliflerinin tesbitini te 
min olduğunu söyliyerek demiştir ki: 

- Komite bu teklifi kabul etmi1 
ve İngiliz murahhası da buna rey v~r. 
miştir. İngitere ve Fransa hükurroet
lcri arasında petrole zecri tedbir kon 
ması hakkında bir anlaşma olup ol -
matlığına dair sorulan suale de höyle 
bir şey olmadığı cevabını veririm. 

tabiat üstünde, baharin güzelliğini ve 
tazeliğini arttıran birer unsur gibi 
har eleniyordu. 

Akan bol sular, medeniyetteki yük 
sehliği, henüz her tarafta, iyice an
laşılmamış olan bu memlekette elek
trik istihsalinde kullanılıyordu. Geç
tiğimiz yerlerdeki şehirlerin, kasaba
ların evleri, hep yeni boyanmış ve me 
rakla tezyin edilmişti. . 

Finlandiyanm cenup kısınma geldı
ğimiz zaman, Rusyaya giden arazide 
manzara derhal d::ğişti ve arada, göze 
çarpan bir fark göründü. Gözlerimi
zin önünden hazin manzaralı Rus iz
beleri, intizamsızlık ve bunların her 
vakitki arkadaşı olan sefalet akıyor· 
du. 

Burada iki ırk bariz hatlarla biribi· 
rinden ayrılıyordu: Biri, mağdur, fa
kat medeni... Diğeri hakim fakat ipti· 
dai.. 

Viborgda, yüzbaşı Loyzonun, götür· 
düğü Rus zabitl~ri ile efradınm hal
lerinden bıktığım ve bir kısmını ba
~mdan atmaya karar verdiğini haber 
aldım. Beni görmeğe geldi. Yaptığı 
icraatın neticesinde, iş görebileceğin· 
den emindi. Ben, ona verilen vazife
niri,.bir fayda temirı edeceğinden iimi• 
dimi kesmistim. 

15 Temmuz 191i de, Tomeodan 
hareketimizin ertesi günü akşamı 
Petrograd garına geldık. istasyonda, 
sefaret erkanı ile askeri heyet azala
n, bizi karşılamıya gı~lmişlerdi. 

Sefaret müşaviri, o zaman orta elçi 
olan, biiahare Vatikana sefir olan 
Mösyö Dulse idi. Başk~tip, Türkiye
ye, sonra da Romaya se.Fir olan Mös
yö dö Şanbrön idi. Diğer sefaret me· 
murlarmı da, bugün mümtaz birer 
mevki işgal eden zevat teşkil ediyor
du. 

Eskidenberi Stavkada yani Rus bti
yük umumi karargahında bulunan ce
neral J an en, başkumandanlığımızca, 
Rusyadaki Fransız askeri heyı:tinin ri 
yasetine tayin olunmuştu. 
İstasyonda beni karşılamıya gelen

ler arasında; cicili kıyafetli bir adam 
da vardı. Bu adam, üstünde yaldızlı 
bir plaka bulunan çapraz kayışı ile, 
iğri kılıcı ile Operetlerde kral rolü;ıe 
çıkan san'atkarlara benziyordu. Bu, 
sefaretin kavası olan ve Abel Herman 
ın "Carriere,. ismindeki eserinde çok 
gülünç bir surette tasvir ettiği meş

hur Leonid idi. Yirmi beş senedenbe~ 
ri işinin başında bulunan bu vazifeşi
nas Litvanyalı, sefarethanenin proto• 
kol işlerinin bütün teferrüatım bili· 
yordu. 

Geceyansı sefarethaneye girdik ve 
apartımanlanmrza yerleştik. Seyahati
miz üç hafta sürmüştü. 

Zevcem cesaretli ve azimkar olma
sına rağmen, ihtil!l içinde bulunan 
bu yabancı memlekette, sefarethane• 
deki garip çehreler karşısında, bir an 
meyus olur gibi oldu. İtiraf etmeliyim, 
zevcemin yeisi karşısında ben de du
rakladım; bu uzak ve tehlikeli işi ka• 
bul ettiğime müteessif oldum. 

1KlNCl FASIL 
HULASA 

Muvakkat hükumet - siyasi vazi
yet - Nazırlan ziyaret - Maksima
listlerin hükumet darbesine t eşebbüs 
!eri - Sefarethanede bir kazak zabi-
ti - Hükumetin mukavemeti - İs
yan hareketinin önü alınıyor - Kçe
çinskaya sarayının zaptı - Kerenski 
nin portresi - Ordunun dağılması -
1 Numaralı prikaz (irade) - Ordu. 
nun tekrar tanzimine sarfedilen l.ıey
hude gayretler - Kaluş ve Tarnopol 
- Prens Lvovun istifası - Onun ve
rine Ker::nskinin geçmesi - İtim, t'!.a
memi veriyorum - Diploma tik heye
tin teşekkülü - 1til3fçılara karsı Bol
şeviklerin husumet kar ta vırl:?n -
Fransız eserleri ve Fransız enstiti:sü 
- Mösyö Teresento ile günlük temas
larım - İmparator ailesi Tobr• 1-ta 
- Hükumet tam ıtalahiyet alıyor. 

(Arkası "l\r · 
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Hava Denemesinde TAN Objektifi 

'' 

Bir itfaiye neferi sokak lambasını maskeliyor - Şehir Tiyatro- mamn önündeki lambalar kapatılıyor - İtfaiye neferleri bekli- cumlarma karşı bütün lambalarım söndürüyor ve korunmaya 
su önünde bekleyenler - İtfaiye neferleri gaz maskelerini ta- yor - Karanlık Beyoğlu - Taksim meydanında toplanan halk hazırlanıyor - Bir sinemanın önünde lambalar bezlerle kapatl• 
karak mefruz yangınlara karşı ihtiyat tedbirleri aldı - Bir sine- karanlık Beyoğlunu seyrediyor - · İstiklal caddesi tayyare hü- lıyor. 

' 

Beyoğlunda Hava Hücumuna 
Karşı Denemeler Y apddı 

[Baştarafı birincide] 

Galata. Taksim nahiyelerile Halicin ı maskelenme üzerindeki çalışmalarını 
Beyoğlu sahilleri korunma tedbirle- gözden geçirmiş, sonra grup grup 
rini almışlardır. 1 muhtelif mıntakalara, nahiyelere da-

T .. b B l k ğılmışlardır. ecru e aş ar en Saat tam 21,35 te maskeli olan Be-

Deneme, saat tam 20,30 da başla- yoğlu m;ntakas~~~ze~iz:ı:e ~~aktan iki 
rnıştrr. İki gün evvel Metro hanına, tayjdrenın geldıgı _gorulmuş, tayya7c 
Şişli tramvay deposu üstüne Kurtu- ler Köprü - Taksım - Kurtuluş is
luşa konan düdükler ,denem~ başlan- ti!r;.metinde gittikten sonra bir dev.~r 
gıcında kısa fasılalarla öttürülmüş, yaprr.ışlardrr. Bu arada Kasımpaşa u
halk haberdar edilmiştir. Tecrübe ze ,nde dolaşan bir tayyare verdiği 
mıntakası, ilk düdük seslerile birden- hir ışık işaretile orada layiki veçhil~ 
bire kararmış, elektrik lambaları mas gi; Jeme yapılmadığını anlatmıştır. 
kelenmiş, apartmanlardan dışarıya ta- İ . İ 
şan ziyalar söndürülmüştür. Her ta- tfaıye Ş Başında 
ıafı ansızın bir karanlık kaplamış, dı- Deneme programına göre bomb;ı-
şardaki halk evlerine koşuşmıya, ya- lanclığı farzedilen 9 yerde itfaiyenin 
ya kaldırımlarından yürümiye başla- yarC:ımına müracaat edilmiştir. Be,v
mışlardır. oğlı.; ve İstanbul itfaiye gruplarını:i.ı:-ı 

İki dakika devam eden düdük ses- müteşekkil kuvvet, tecrübenin başla
lerine şehrin muhtelif yerlerindeki dığı <ından itibaren aldıkları vazifele
fabrika düdükleri de katılmış, limanda re 1{1.ışmuşlar ve Kasımpaşada iki, O~
ki gemiler de hep birden tehlike işa- ma"1bty, Taksim, Kurtuluş, Halıcıoğ
retini vermişlerdir. lu ve Firuzağada maskeli kurtarm'i 

Denemenin başladığım bildiren dü denemderi yapmışlardır. 
düklerin ötüşü bittiği zaman, bütün hfaıyenin her hangi bir hava teh
nakil vasıtaları, tramvaylar, arabalar likesi karşısında yapacağı vazifel::ı· 
oldukları yerlerde kalmış, otomobil- muvaffakıyetle denenmiş, itfaiyecile
ler ışıklarını ya maskeleyerek, yahut ı-imi"in hiç yadırgamadan muvaffa· 
söondürerek cadde kenarlarında sıra- kıyetli neticeler aldıkları görülmüş
lanmıştır. Bilhassa sinema, tiyatro ve tür. 

birahanelerden ışık sızmaması temin Can Kurtaran Otomobilleri 
edilmiş, vitrinlerdeki elektik reklam • 
ları tamamen söndürülmüştür. 

Heyet Teftişe Çıkıyor 
Saat 20,30 dan itibaren Beyoğlu 

kaymakamlığında deneme programı 
üzerinde tetkikler yapan heyet, saat 
21,30 da otomobillerle doğruca Tak
sim meydanına gitmiştir. Bu heyette 
Vali muavini Hüdai, Polis direktörü 
Salih, erkanıharp kaymakamı Şükrü, 
İtfaiye müdürü İhsan. Beledive ?P

lıirli gaz mütehassıs Necmettin ile 
Beşiktaş, Beyoğlu kaymakamları, ma 
iyet memuru Tevfik, Beyoğlu mer

kr.,. nahiye mürlürü Suphi ve Polis 
müdür muavini Kenan bulunmuşlar
dır. 

Tecri:ıbenin başında Beyoğlu kay· 
makam'ığı binası önünde bulunan 
can kurtaran ve hasta nakliye otomo
bill<>ri cıe tehlike olduğu haber veri
len nah.yelere vaktinde yetişmişler
dir. Hi:ıklımet ve belediye doktorları· 
nın iştir:ı.kile imdada koşan otomob?l
ler bu ilk tecrübede kendilerine dü
şen işi başarmıya hazır olduklarını 
göstem~işlerdir. 

Mıntakayı Maskeleme 
Bütün mıntaka içinde maskele'De 

çok nı'jkemmel olmuştur. Tozkopa
randa, Hisarboğazında tek tük ıştk· 
lar görülmüş ise de bunlar da polisin 
sıkı 1akibi sayesinde zamanında giz
.eıınıiştıı. 

.naskt lt me teftiş edilmiş, birinci tec- 1 
rübe o.masına rağmen halkın göc;•;>r
diği biıyük alaka takdire değer gö -
rülınüştür. 

Denemeyi idare eden heyet saıt 
21,50 de Beyoğlu kaymakamlığı bina· 
sına clônmü~tür. Bu arada işlerini bi
tiren itfaiye ve yardım t;eşkilatı da 
idare mC:rkezlerine avdet etmis v~ sa 
at tam 22 de tecrübeye son ve"'rilmb
tir. Drnemenin bittiği evvela, Met;o 
hanına konulan düdüğün ötmeğe 
baslaınasile anlasılmıs. limanda bulu
nan g miler Ve yuka;da SÖZÜ gec 'n 
düdüklerin iki dakika süren ötüşle~ile 
halka hzber verilmiştir. 

Bur.dan sonra, bütün mıntaka d<'
hilinr~e ışıklar tekrar yakılmış, Be
yoğlu eski bol ışıklı, neşeli hayatır.a 
itavu~ıı.uştur. 

Gızleme ve maskelemenin tekn:k 
noksar. ları olup olmadığı bugün Ha
Ja Komutanı tarafından verilecek ra
poruc-r. anlaşılacaktır. Maamafih, tec· 
rübeyi idare eden heyet, yapılan tef 
tislerckn memnun kalmıs, ve deneme 
nin çok iyi başarıldığın( görmüştür 

Kartal ve Çatalca
daki Tecrübeler 

Dün gece Beyoğlu ilçesinde yıc?· 
lan b" tecrübeden sonra Kartal ve Ç::ı 
talcaria da denemeler yapılmıştır Bu 
kaz::.lardaki tecrübelere 20 de baıılan. 

mış saat 20,30 a kadar sürmüştür. Ka
za kaymakamlarının idareleri altında 
cereyan eden bu maskeleme tecrübe
lerinın de muvaffakıyetle sonuçlan
drğı haber alınmıştır. 

İstanbul Tarafın
da da Yaprlacak 

Kanurtusani içinde İstanbul tar<>
fında da bir tecrübe yapılacaktır. H.ı
va tt hlikesinden halkı koruma kom is 
yonu, bu hususta tetkiklerine dev.ım 
C'tml ktedir. Bunun için, evvela ~ir 

program hazırlanacak ve vaziyet dün 
gect.ki tecrübede olduğu gibi, evvel
den beyanname şeklinde halka ilaıı e· 
dilccektir. Komisyon, tecrübelerin 
h,.r kazada birer defa yapılmasından 
sonra maskeleme ve gizleme deneme
-;ini bütün vilayet dahilinde yapacak 
\'e halkın hava tehlikesinden korun-Tecrübeyi idare eden heyet azaları 

Taksim meydanında bir müddet hava 
tehlikesine karsı halkın korunma ve 

KO'r. trol grupları için hazırlanan O· ma yollarını pratik olarak öğretecek
tomol illerle varını saatlik ırizleme ve t;r 

Emniyet 
istanbul 

Direktöründen 
Belediyesine ... 

Odun Kömür Fiatlarında İhtikar 
Var, Azami Fiat Konulmalıdır ... 

İstanbul Emniyet Direktörlüğü, Öğrendiğimize göre, belediye, pi-

POLiS 

iki ihtiyar Denize Düştii 
Eskiı;ehirli Halil ve Mustafa i.., 

minde yetmişer yaşlarında iki ihti
yar, Kasımpaşa civarında evJerine gi• 
derken denize düşmüşler, fakat bo
ğulmalarına meydan verilmeden kur• 
tarılmışlardır. İki ihtiyarın karan. 
lıkta önlerini görmeden denize düt
tükleri anlaşılmıştır. 

dün belediyeye bir tezkere göndermiş, yasada yeniden bazı tetkikler yaptır -
odun ve kömür fiyatlarında ihtikar ya- mağa lüzum görmüştür. Belediye za
pıldığınr ileri sürerek bunlara "azami bıtası marifetile yapılacak bu tetkikle
fiyat., konulmasını istemiştir. Emniyet rin vereceği neticeye göre hareket edi 
Direktörlüğünün. belediye zabıtası a • lecektir. 
miri olmak sıfatiyle yaptığı bu müra- ı 
caat ehemmiyetle tetkik edilmetkedir. Almanyadan Getirilen 
Aldığımız malUmata göre, Direktörlü- Kok Kömürü Yol da 
ğün isteği alakadarlar arasmda iki ay 
rı noktai nazar uyandırmıştır. Bir kı -
sım il~i1ilcr, mahrukat maddelerinin 
hak'kl malivet fiyatından iki misli faz 
laya satıldığım kabul etmisler ve "aza 
mi fivat .. istei!ini yerinde bulmuslar • 
dır. Beledive İktısat müdürünÜn de 
dahil bulunduğu diğer bir kısım ilgili· 
ler tamamivle aksi bir noktai nazar 
giitmiislerdir. Bu zevatın kanaatleri 
şövledir: · 
"- Şehrimi?.de kok kömürü' stoku 

yoktur. Halk. kömürsüz kalmamak i -
cin odun almak vaziyetinde kalmıştrr. 
Bu vıl, şehre geçen senelerden daha 
az odun getirilmiş olduğu halde, bir 
yıl önceden kalan stok, tüccarın kor ~ 
kusuz satış yapmasına imkan vermiş -
tir. Vakra odun ve kömür maliyet fiya 
tından bir misli fazlaya satılıyor. Fa
kat. bu hem talebin fazlalığından, hem 
de çok fire veren maddeler arasında 
bulunmasından ileri geliyor. Mesela, 
odunun verdiği fire yüzde 40 tır. 

Fiyatların bugünkü yüksekliği mu
ayyen bir ı:amana mlinhasırdrr. Zon
guldaktan bir vapur kömür gelmek ü
zeredir. Bayram icinde de Almanyaya 
yapılan sipari~lerin ilk partisi gelecek 
tir. Bu kömürler piyasaya cıkınca, fi
yatlar kendiliğinden düşecek ve mese
le de kalmıyacaktır. 

Odun ve kömür fiyatlarına bugün 
yapılacak herhangi bir müdahale, hal
kı muhtemel bazx zorluklar karşısında 
Lırakabilir. Bu itibarla, meseleyi arz 
''e talep kaidelerine dayanan basit bir 
ticaret işi olarak telakki etmek lazrm
öxr .,1 

Kok kömürü azlığı dolayısiyle Al -
manyaya ısmarlanan 5000 ton kokun 
yolda olduğu dün telgrafla bildirilmiş 
tir. Bunlar bayramertesi şehrimize gel 
miş olacaklardır. Yerli kok antrasiti, 
yeni kok geldikten sonra istekler ne 
kadar cok olursa olsun hepsini karşı
layacaktır. 

Evkaf • Belediye İhtilafla
rında Son ~arar 

Belediye - Evkaf ihtilaflarını tet
kik eden hakem komisyonu celseleri
ni bitirmiş, aza münaziünfih meseleleri 
hakkında şahsi etütler yapmxya baş
lamıştır. Bayram ertesi bir karar cel
sesi açılacak, kat'i vaziyet tesbit edi
lecektir. 

Maamafih Evkafta, bu işin bu ka
dar kısa bir zamanda ikmal edilece-
ğine ihtimal verilmemektedir. 

Kunıçeşme Kömür De
polarının Nakli 

Kuruçeşme kömür depolarının baş
ka bir tarafa nakli etrafında araştır· 
malara yakında başlanacaktır. İktrsat 
Vekaleti Başmüşaviri Fon Der Por
tenin bu husustaki tetkikatma yar
dım için bugün Ticaret odasında bir 
toplantı yapılacak ve kömür tacirle
rinin mütaleaları alınacaktır. Tacir • 
!erin mütaleaları bayramertesi şeh

rimize gelecek olan Fon Der Portene 
verilecektir. 

* Sovyet Sefaretinin 1238 numaralı 
otomobili dün akşam Pangaltıda Ca
vidin arabasına çarpmış ve hasara 
uğratmıştır. l 

* Kadıköyünden dokuz postasrnı 
yapan Kalamış vapuru Köprünün 
Haydarpaşa iskelesi önlerinde, şarap 
iskelesinde mukayyet 14 numaralı 
sandala çarpmış ve parçalamıştır. 

Sandalin içinde bulunan Niyazi, 
Ali ve İbrahim denize dökülmüşlerse 
de etraftan yetişenler tarafından kur• 
tanlmışlardır. 

* Eminönünde Servet Tayyare Pi• 
yango gişesinin vitrinindeki pamuk• 
lar dün tutuşmuş, yetişen itfaiye ta· 
rafından söndürülmüştür. Gişe 2000 
liraya sigortalı olduğu için tahkiot 
yapılmaktadır. 

* Galata postanesi veznedarı Hütc• 
yin Hüsnüyü öldürmekten suçlu Y.u~ 
nusun bugün veya yarın Ürgüpten 
getirilmesi beklenmektedir. 

* Kasımpaşada Dere ağzında öldü· 
rülmüş olarak bulunan kadının kim
ler tarafından öldürüldüğü hakk~n· 
daki tahkikat ilerlemektedir. Bir ıkl 
kişi zannaltına alınmıştır. Mü.:ldeiu· 
mumi muavinlerinden Şefik dün bU 
cinayetin aydınlatılması üzerinde ça• 
lışmıştır. Tahkikat müspet bir yol• 
~itmiştir. 

* Ifalilin idaresindeki bir salapur· 
yaya, dün akşam Köprü gözünden ge• 
çerken meçhul bir motör çarprnışt;;: 
Bir tarafı tamamen parçalanan sa 
purya batmak üzere iken yetişe_n r~ 
morkörler tarafından sahile çekılınlŞı 
içindekiler kurtarılmıştır. 

Ticaret Odasının Toplantııt 
. . ı· . dilıt 

Tıcaret Odası ıdare mec ısı sa 
h. bor 

toplanmlştır. Odanın ve Za. ı~e . .;e 

smın bütçeleri gözden geçırılrn~fçesi 
kabul edilmistir. Odanın 936 b . de 

~ b"t esı 179,922, Zahire borsasının U ç ta .. 
70,817 liradır. Bu toplantılara :~i ;. 
sarruf sandığının lağvı hakknt 
dare kararı da reddedilmi_ştir. 
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Bu Sene Yine Madem ki 
Olimpiyatlara Gideceğiz ... 

Berfin Olimpiyatlarına Gitmeden Evvel Bir Kon
gre Toplagip Hangi Şubelerin iştirakinin 

Faydalı Olacağını Konuşmak Faydasız Değildir 
Haber alıyoruz ki, önümüzdeki yaz 

Berlinde kurulacak olimpiyat oyunla
rına 9ldukça kalabalık bir sporcu kafi
lesi ile iştirakimiz hemen hemen kat'i
lt.şmiştir. Hatta yedi kişilik bir kayak
çı kafilesinin de Ankaradaki Ziraat 
Enstitüsü muallimlerinden bir Alma • 
nın refakatinde olimpiyat kış sporlan 
müsabakalarına hazırlanmak üzere 
Bursada Uludağa gittikleri işitilmiştir. 
Henüz memleketimizde, değil bir mun 
tazam müsabaka geçirmiş olmak, hat· 
ta biricik demonstrasyon bile yapma· 
mış olan kayakçılık gittikten sonra. 
yerleşmiş olan diğer sporlann iştiraki 
ne kim ne diyebilir? Fakat madem ki 
gitmek bir kere takarrür etmiş. hiç ol
mazsa yenmek için de bazı tedbirler 
alalım, hazırlanalım ve sonunda mah -
çup olmıyahm. 

Türkiye sporu olimpiyalara 1924 ten 
yani Cümhuriyet rejiminden beri işti • 
rake başlamıştır. tık olarak basta fut • 
bol olduğu halde güreş, atletizm, hal
ter ve eskrimde 1924 olimpiyadına gir 
migtik. 1928 de bunlardan başka bisik 
let te iştirak etmek istediyse de Ams
terdama kadar gitmiş olan müsabıklar 
koguya girememişlerdi. 1932 de Los 
Angelos'a gitmedik. Gitseydik futbol 
programda dahil olmadığı için, bu en 
kuvvetli şubemiz giremiyecekti. Bu se 
ne olimpiyat komitesi ile beynelmilel 
futbol federasyonu anlaşarak amatör 
futbolün yine eskisi gibi olimpiyat 
programına girmesi takarrür etmiştir. 
1928 den beri dünya futbolünün bil -
hassa A vruparun en kuvvetli takımları 
amatörlükten ayrılarak profesyonel ol 
duklarından. bizim gibi az çok amatör 
lük rengini muhafaza etmiş takımların 
!<ifl8ları ise eskiye nazaran artmış sayı 
labilir. Fakat bununla bizim olimpiyat 
tarda behemahal iyi bir mevki alacağı 
nııu kimse iddia edemez. Ancak bazı 
toWikeli ..... ~ ukmı'eı;ılen bjaine diil 
meıMfimls ta...._, ,,,...,,uYanm ilk 
devresini kazançla geçirmek ve ikinci 
devre irin kalifye olmamız ihtimali 
kuvvetlidir •• 

Çekilen kur'ada Italya, Isveç, İsviç
re, Holanda, Almanya. Polonya, Belçi
ka, Cenubi Amerika ve azçok tehlikeli 
bir rakip olan Mısır takımlann
dan biri karşımıza çıkmazsa ve bizim 
takım da geçen olimpiyatlarda düşülen 
acı hatalara düşülmeden seçilerek iyi 
bir antirenman devresi geçirirse iyi ne
ticeler almamız ihtimali • hafif olsa bi 
le - yok değildir. 

Umumi merkezin olimpiyatlara işti
rak hakkındaki kararını ve alakadar 
federasyonların bu işten vaktiyle oha -
berdar edilmiş olmalarım iyi bir başlan 
gıç addederiz. Çünkü bu iş, üzerinde 
düşünülecek, durulacak ve iyi karar 
vt'rilmek icap edecek bir meseledir. 
Bu meyanda bir fikir ortaya atmak is
tiyoruz. Mademki olimpiyatlara iştira 
kimiz mukarrerdir; o halde bunlara en 
muvafık gekilde ve hangi spor şubele
rimizin iştirakinin doğru olacağını tes 

J\nkara Fakültesinde Roma 
Hukuku 

Ankara Hukuk Fakültesi ''Roma 
Hukuk,, profesörlüğüne Sıvas sayla
vı Vasfi Raşit seçilmiştir. 

Vasfi Raşit, İstanbul ve Sorbon ü
niversitelerinde hukuk doktorası ver. 
mit. Muhtelit mahkemelerde Türkiye 
ajanlığı yapmış ve Umumi harp yıl
larında bir müddet Almanyada Di
resden müddeiumumisinin muavinle-
ri arasında bulunmuştur. 

(Kanunu Medeni Şerhi), (Tatbi
kat ve Sak), (Ticaret Kanunu Şerhi) 
gibi eaerleri vardır. 

Doktora Hücum Eden Akıl 
Hastası 

Bakırköy Emrazı Akliye hastane
ainde erken bunama hastalığından 
dolayı tedavi altına alınan biri, mu
tat yoklamayı yapan doktorun üstün:: 
hücum etmiş ve kafasına iki yumruk 
indirmiştir. Hastabakıcılarla, gardi
yc.nlar hastayı hemen tutmuşlar ve 
hadise bu suretle nihayetlenmiştir. 
DtJktor İsmail Ziya Tuğrul yarah ol
madığı gibi, vakanm mahiyeti de ba
zı hastalarda sıksık tesadüf edilen 
buhranlardan pek farklı değildir. 

İstanbul - Ankara 
fonları 

Tele-

Eski Telefon sosyetesinin satın a
lınması hazırlıkları bitirilmiştir. Na
fıa Vekaletince tanzim olunan muka
•ele bugünlerde Ankaraya gelecek o
lan ıirket mümessilleri tarafından 

1936 Berlin Olimpiyadının garp medhalinin bir model fotoğrafisi 

bit etmek üzere açık ve mütehassısla· 
rın iştirak edeceği bir kongre topla • 
mak faydasız mıdır? Biz şuna kaniiz 
ki bu işin bilenler arasında münakaşa· 

sından hiç bir zarar gelmiyecektir .. Bi
lakis acı inkisarlara uğramamak isti • 
yorsak, bu kongreyi bir ayak evvel top 
lasnak zarureti kafidir. 

Bugünkü Ve Yarınki Futbol 

' Maçları: 

En Mühim Maç: Fener- Güneş! 
Bugün ve yarın üç stadda da birin

ci devre lik maçlarına devam oluna -
caktır. Bugünün maçları B takımlarına 
inhisar etgJals;d~ Yam 4 ... taJsu;nlan 
meçlarmdiliJ~r~~ - Q.ilocı n:ıaçı 
nı Fenerlilerin kazanacaklarını talı -
min etmek fazla bir kehanet olmaz ka 
naatindeyiz. Diğer taraftan İstanbul • 
sporun Süleymaniyeye, Beşiktaşın da 
Vefayı yeneceklerini de tahmin yine 
güç bir şey değildir. Bugünkü ve ya
rınki maçların fikstürünü aşağıya der 
cediyoruz: 

[~~,-~-i ~YLE R. 

Bugünkü MaCjlar 
Fener stadı: Alan gözcüsü Adnan 

Akın, Anadolu - Hilal B takımları saat 
15. hakem: Adnan Akın, Fenerbahçe -
Güneş B takımları saat 13,30 hakem 
Feridun Kılıç. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Saim Tur 
gut. İstanbulspor - Süleymaniye B ta
kımları saat 13,30 hakem Saim Tur
gut. Beşiktaş - Vefa B takımları saat 
15 hakem Sazi Tezcan 

Taksim s
0

tadı: Alan ~özcüsü Ekrem 
Ersoy. Topkapı - Eyüp B takımları 

saat 13,30 hakem Rıfkı, Galatasaray • 
Beykoz B takımları saat 1 S hakem 
Ekrem Ersoy. 

y 
Fener stadı: Alan gözcüsü: Şazi Tez 

can. 

Kasımpaşa Anadoluhisar A takımla 
rı saat 11 hakem Şazi Tezcan, Anadolu 
Hilal A takımları saat 12,45 hakem 
A. A. Göğdün, yan hakemleri Halit Oz 
baykal, Tahsin. Fenerbah~e • Güneş A 
takımları saat 14,30 hakem Sadi Kor· 
san. yan hakemleri: Bahaeddin Uluöz, 
Mehmet Ali. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü İzzet Mu 
hittin Apak. lstanbulspor • Süleymani 
ye A takımları Saat ,12,45 hakem lz. 
~zt Muhittin, yan hakemleri Namık, 
Rıfkı. Beşiktaş· Vefa A takımları Saat 
11 hakem Sabih, Topkapı. Eyüp Ata 
kımlan saat 12,45 hakem Suphi Ba -
tur. yan hakemleri: Sedat, Talat De
lidağ. 

Galatasaray - Beykoz A takımları sa 
at: 14,30 hakem: Adnan Akın • Yan 
hakemleri : Ekrem Erısoy, Feridun 
Kılınç 

An karada 
bakası 

Vitrin Müsa
Birinciliği 

Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bu seneki 
Yerli Mallar Haftası münasebetiyle yapılan vitrin müsabakası
na birçok büyük mağazalar iştirak etmiştir. Neticede jüri heyeti 
üç mağaza seçmiştir. Bunlardan yerli mallar pazarı birinci, 
halk pasta salonu ikinciliği kazanmıştır. 

Yukarıdaki resim yıerli mallar pazarının birinciliği kazanan 
vitrinini göstermektedir. 

imzalanacaktır. 
Telefon Direktörlüğü, Ankara - ts 

tanbul şebekesinin daha iyi işlemesi 
için çalışmalarına devam etmektedir. 
Ankara ve İstanbul telefon merkezle
rine konacak kuranportörlerin mon-

tajı bitmiştir. Müşeddidelerin çalıştı· 
rılması, Geyve telefonuna ilave olu
nacak kuranportörün şebekeye bağ -
lanmaamdan sonra kabil olacaktır. 
Geyve mügeddidesinin bir aya kadar 
işletilebileceği söylenmektedir. 

GÜZEL SAN' ATLAR 
Ril be:rı!!i'lrı Moskovada 

Hcı.yatırıclE:t.rı Türk Resim 

Rübens'in «Masum meleklerin B akiresi,, isimli Louvre müzesin
deki meş lıur tablosu 

İngiltere kralı İspanya elçisini hu
zuruna kabul ettiği zaman: 

- Sefir hazretleri, işittim ki siz ay• 
ni zamanda resim de yaparmışsımz, 
demiş te Rübens'ten şu cevabı almış: 

- Ben resim yaparım. Arasıra da 
ıcfaretle iıti&al ederim. 

lşte bugün dünyanın büyük ressam
~~ClarMnlan 1MMW111' b~• 
şaca!fi. 'lfu ilb'i':lard• Rubeni .. m hayat 
ve eserlerinden bir nebzecik bahset
mek istedik. 

Pierre Paul Rubens 1577 senesi ha
ziranının 29 uncu günüSiegen şehrin
de Westphalie'de doğdu. Babası bit 
avukattır. Rubens ilk resim istidadını 
Kitabı Mukaddesin resimlerini kopye 
etmekte gösterdi. 

20 yaşında hocasile beraber aldıkta. 
u bir siparişi ikmal etmek üzere An· 
verse gitti. Orada İspanya kralının 
damadı ile tanıştı. Tahsilini ikmzl içın 
ltalyaya giderken prensten birçok 
tavsiye mektupları aldı. On yedinci 
asırda V enedik san'at cihetinden ate
şin bir hayat yaşıyordu. Burası san'at 
eserlerinin en ziyade tekasüf etttiğ' 
bir muhitti. Rubens orada Giorgiane, 
Titien, Tintoret ve ,V eronese'in eser· 
lerini gördü, onlan büyük bir dikkat
le kopye etti. Bu kopyeler 28 yaşın· 
da bulunan Mantaire Dükası Vincl!nt 
Ganzague'ün nazarı dikkatini celbetti 
Ve Rubens'i derhal himaye ederelo 
Floransa ve Cenevreye beraber götür· 
müştü. Birçok ay seyahatten sonra 
Dük Manteure şehrine avdet etti. B~ 
da Rubens'in arzu ettiği gibi bu şehir
de bulunan san'at eserlerini tetkika ve. 
sile oldu. Ertesi sene Ganzague Türk
lere karşı harbe gitmeğe mecbur oldu
ğundan Rubens'i birçok kopyeler yap
mak üzere Romaya gönderdi ve onu 
Kardinal Montalte'e tavsiye c:tti. O 
sıralarda Romada bulunan birçok san
atkarlar tarafından hüsnü kabul gör4 

dü ve Felemenk Kumandam Ars;dük 
Albert tarafınd;tn kiliselerden birine 
hediye edilmek üzere dini bir tablo si· 
pariş alındı. Mezuniyeti bitince şima
le doğru döndü. Siyasi ve san'ate mü
teallik bir vazifeyi orada hüsnü su
retle başardığından ertesi sene Ispan· 
ya kralına bir siyasi mesele hakkında 
görüşmek üzere tekrar gönderildi. 

Nihayet memleketine döndü ve ora
da çalışmak, memleketine eserler he
diye etmek istdi. lşte bu tarihten itiba· 
ren Rubens doğmağa ve eserlerinde 
l>üyük bir mükemmeliyet ve olgunluk 
belirmeğe başladı. Siparişler o kadar 
çoğaldı ki Rubens bir mektep açtı. 
Genç, ihtivar kendisile çalışmak arzu
sunda bulunanlar mektebe koşuştular. 
Kalemle egzersizler çizerek itimat et
tiği talebelerine bu eserleri dağıtır. re
simler bitince glip hatalarını tashih 
derdi. Yardımcılardan da ekseriya ta
lii vardı. Van Daych ve Snyders gibi 
ressamlar en kıymetli yardımcıların
dandı. Bilhassa hayvan ressamı olan 
Snyders'in eserlerini hiç tashih etme
di~i söylenir. 

Senede elli bin florin kazanıyordu. 
1611 de büyük bir ev satmaldı. Bu ev 
Wapper'dedir. Bugün hala o evin bu
lunduğu sokağa Rubens sokağı denil
mektedir. 

.Rübens'in Berlin müzesindeki ncfi .. 
bir tablosu 

1635 te lngiltere Kralı Birinci 
Charles kendisini fevkalade teşrifatla 
kabul etti. Kendisine altın mahmuz 
sövalyesi nasbetti ve Whiehall salonu 
için dekorlar rsmarladı. Bu müddet 
zarfında siyasi vazife ile iki defa Ho
landaya gitmeğe mecbur oldu. 

Ayni sene içinde Anverste Arşidük 
Ferdinandın hüsnü kabulünde bulun
du. Arşidük kendisini ayağına kadar 
giderek tebrik etti. Nihayet hastalan
dı. N ekristen muztaripti. Şatosuna 
döndü ve 164 Ota 7 3 yaşında olduğu 
halde öldü. 

lşte bu gördüğünüz resimler Ru
bens'in en güzel resimleri arasından 

seçilmiştir. 

içki Düşmanlarının Çayı 
içki düşmanı gençler 28 Birincika • 

mın, bayramın ikinci cumartesi &ünü 
Tokatliyan salonlarında bir danslı çay 
verecektir. Her yıl lstanbulun sayın ai 
lelerinin ve gençliğin bir geliği ile veri 
len bu çayın diğer yıllardan çok daha 
~üzel olması için çalışılmaktadır. 

* Türkiye lçki Aleyhtarları Gençler 
Kurumu Sekreterliğinden: 

Kurumumuz 28-12-935 cumartesi 
günü saat 15 de Tokatliyan salonların 
da bir danslı çay verecc:ktir. Üyeleri • 
miz kendi davetiyelerile aile ve konuk 
lannınkini almak üzere Ankara cadde 
si N o. 1 S deki odamıza uğramalarını 
dileriz. 

Sergisi 
Bütün Türk ressamlanmn 150 par

çayı bulan eserleri yakında Moskova
da teşhir ediliyor. Sallih Cimcoz ve 
Ressam Çallı lbrahimin götürdükleri 
bu Türk san'at eserlerinin dost Rusya
da böyle toplu bir sergi halinde görü
nüşü ilk defa vaki oluyor. Vak:S bun
dan evvel yine Moskovada "D'' gru
punun bir sergisi açılmıştı. Ressamla
rımızın bir kısmına ait olan o sergi 
seyredenler üzerinde çok iyi tesir bı
rakmakla beraber Türk güzel san'ati
nin her temayülünü ifade eden bir 
topluluk ta değildi. Yalnız "D" gru
bı.mdan gönderilen tablolar nihayet 
resim hakkında muayyen bir inanışla 
çalışan bir kısım san'atkanmızın ifa
deleri idi. Bu seferki sergi memleket 
güzel san'atini kemmiyet ve keyfiyet 
itibarile verebilecek bir mahiyettedir. 
Götürülen eserlerin Türk san'atinin üç 
topluluğuna ait olması serginin asıl 
varlığım teşkil edecektir. 

Moskova Türk Resim Sergisine Gü
zel San'atler Birliği, Müstakil Ressam 
ve Heykeltraşlar Birliği ve "D" gru• 
bunun iştirak etmesi serginin tenevvü
ünü ve zenginliğini teşkil ediyor. Böy· 
le bir serginin Rusyada bırakacağı in· 
tiba her halde lehimizde olacaktır. 

Bu münasebetle şunu da hatırlatmak 
lazımdır: Rusyada bugünkü resim il
hamını tabiatten ziyade cemiyetten ve 
sanayiden alan bir resimdir. GötürU
lecek resimlerimizin bu mevzulardan 
fazla tabiati ve renklerin ahengini 
arayan mahiyette oluşları da Rus hal
kının dostluk disiplini ile esasen mev
cut olan hüsnü niyetine bir de tenev
vü zevki ilave etmiş olacaktır. Bu iki 
hisle sergimizi gezecek olan dostları
mızın vasattan daha yüksek takdirle
rile karıılanacağımızı ıimdiden yaza-

biliriz. - • * * 

Bizde Çinicilik 
Çininin şaheserini yaratmış Türk 

dehası, çanak çömlek işlemekte ilk ha· 
muru yoğurmuştur. En eski devirler
den kalma kapkacaklarda Türk dam· 
gası vardır. Anadolu, Suriye, Ege 
havzası topraklan altında bütün mil
letlere örnek obnut nümunelu yat
maklldır. 

İş böyleyken bugün Türk çiniciliği 
ve çömlekçiliği gün geçtikçe kaybol
makta ve yeni bir kımıldanma hare
keti göstermemektedir. Güzel San'at• 
lar Akademimizde bir "seramik., şube 
si vardır. Fakat burada ne yapılır? 
Bu kısmın hakkıyle ihyası için geci
kilmemesi lazımdır. 

Vazo bugün artık dekoratif san'atın 
en mühim bir şubesi makamındadır. 
Bütün medeni milletler, modern va
,zoculukta, an'anevi sistemlerini asra 
uygun bir hale getirmekle yepyeni bir 
varlık yaratıyorlar. Bugün seramik, 
resim, heykel, hah, nakış ve bütün 
tezyini san'atlar arasında gayet ehem
miyetli bir mevki kazanmıştır. Horo
zun gagasından su akıtmak, dansözün 
kolunu kulp yapmak gibi bayat, "Sti
lize edeceğim,, diye fili fare yavrusu
na benzeterek, yahut Hint motifleri
ni karikatürize 'Cderek züppe mahsul· 
ler meydana getirmek Türk tezyini 
san'atının mazisine gözlerini yummak 
ve Avrupanın kötü .taklitçiliğile bu 
san'atı bizde öldürmek demektir. 

Bizim memlekette bu tezebzüb, Ö· 
zünü beğenmiyerek Avrupayı kötü 
taklitiçlik, üçüncü Ahmet devrinden 
başlar ve hila devam etmektedir • 

Ne akademinin modern dekorasyon 
tekniği, ne Kütahyamfı bugünkü bo
zuk mahsulleri bize ne eski, ne de ye
ninin tadını verememektedirler. Sa
lonlarım Avrupadan gelen porselen 
vazolarla süsliyen vatandaşları kab
lettarihe uzanan bir çömlekçilik tarihi 
huzurunda hürmete çağırır, bugün 
bize kötü mahsuller veren vazoculu
ğumuzu da eski büyüklerin hatırala
rı önünde uvamu davet ecie:ri:.ı. 

Miladdan dört bln ıene evvel Suriyede 
bulunmuş çömleklerden 
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Ekonomi Piyasa - Borsa - ALiM 
Yazan : Peride GENCAY 

E~ONOMiK KRONiK BORSA VE Pi YASA 

Turizm işi 2 O Birincikanun CUMA 

Türkofis memleket dahilinde tu - ı üzere faaliyete girişti. Bakanlık zaten 
rizm işini kuvvetli esaslara bağlamak 1 ~3~ ~enesinde~ beri bu meselenin tan 
için bir kanun layihası hazırlamıştır. zımını csa~lı bır hedef olarak almı~tı. 
Bunu bir gazete havadisi olara~. kı.~a- Eko?o.mt Ba~am. Cellil _Bayar 1932 
ca Ankara telgrafları arasında gorduk. İlkteşrınınde Turkıye Turıng ve Oto
Onun için kanunun ne gibi hükümleri mobil klübüne yazdığı bir cevap mek
ihtiva ettio'ini bütün tafsilatile bilmiyo tubunda şunları kaydediyordu: 

PARA BORSASI 

1 s t i k r a z 1 a rl\ 
Türk Borcu 1 25,30 

.. ,,il 23,35 

Alış Satı~ 
,. .. III 23,45 

lstikrazi dah:li 95.50 

618.-
Ergani A. B. C. 95.25 
Sıvas - Erzurum I 98.50 • St erlin 616.-

D olar 123.- 125.-
2 O Fransız frangı 165.- 167.-
2 O Liret 165.- 170.-
2 O Belçika Frangı 80.- 84.-

II 95.-.. H 

Mısır tahvi1atları 
ruz. Fakat bu layiha, bütün dünyada, "Milli servetimizden olan yurd gü
turizmle uğraşan memleketlerin, zelliklerini, yurdun hususiyetlerini, 
tatbik ettikleri prensipler, nizamname- tarihi abidelerini tediye müvazenemiz 
Jer ve usuller gözönüne alınarak tan • lehine istismar etmek ve ayni zam~n
zim edildiği için, herhalde bunun bü • da yeni ve milli varlığımızı en hak~kiı· 
tün ihtiyaçlara tekabül edecek surette çehresile yabancılara tanıtmak gıb 

O Drahmi 2 
2 O İsviçre fr. 
Florin 
2 O Çek Kuron 

22.-
813.-
81.-
93.-

24.-
818.-
83.-
96.-

18116 t 
1903 il 
1911 IIl 

110.-
83.-
81,50 

112.-
84.-
82.50 

h<:zırlandığına kaniiz. faydaları ihtiva eden turizmin ehem?1i 
Ekonomi Bakanlıgı turizm işine öte- yetini bihakkin takdir ederim. Sıra ıle 

denberi büyük bir ehemmiyet veriyor- tetkik edeceğim meseleler arasında Tu 
du. Hattii bunun için Türkofis teşki- rizmi de kaydettim.,, 

Avusturya silin 
Mark 
z loti 
p enı;o 
2 O Ley 
Leva 
2 O Dinar 
Yen 
t sveç kuroı 
Altın 
Mec'diye 

22.-
.33.-
22.-
22.-
ıı.-
22.-
51.-

32.-
31.-

944.-
53.-

24.-
38,-
24.-
25.-
14,-
24.-
54.-
34.-
32.-

945,-
53.50 

Rıhtnn 
Anadolu I ve II 

.. III 
Anadolu mümessil 

Tahvilat 
ıo.-
43.40 
43,-
46,60 

ZAHiRE BORSASI 
latı arasında bir de turizm masası ih- Ekonomi Bakanlığı o zamandan be
das edildi. Memleket dahiline seyyah ri, beş senelik iktısadi programın t~t
celbetmek için bir komisyon toplandı, bikıyle m~gul oluyordu. Şimdi sıra ıle 
bu komisyonda hemen hemen bütün tetkik edilen meseleler atasına turizmı 
vekaletler murahhaslarile beraber ls • de koymuş, ve bunun için bir kanun la 
tanbul belediyesi, Türkiye Turing ve yihası hazırlamıştır. 

Banknot '35,- 237,-

Çekler 
İstanbul Tecim ve Zahire Borsanında 

diln muamele ıören maddeler ı;unlardır: Elif, ayağındak'i takunyaıarı sürüye 
sürüye çeşmeden su taşıyor. Küçük 
esmer yüzünde pırıl pml yanan iri si
yah gözleri bugün gene humma için· 
de. Pembe dallı mintanının açık yaka
sından yüzüne, boynuna çarpan yağ· 
mur damlaları teninden süzüldükçe 
içi ferahlıyor. Yine bugün nöbeti var. 
Bu ate~ gibi yanan vücudundan, bak
raçlara büyük bir dermansızlıkla ası
lan gücü kalm· ~uş kollarından belli.. 
Ah bu sıtma!. Elif, bu kötü hastalığı 
küçük yaşındanber1 çekiyor. On sekiz 
yaşına geldiği halde ufaktefek çocuk 
gibi bir vücudu var. Böyle kavruk kal
masına biraz da altı yaşındanberi Ü· 
vey anasından yediği dayaklar sebep 
oldu. Gül hatun merhamet nedir bil
mez, bütün evin işini genç kız gördü· 
ğu halde şimdi bile en fena bed dualar 
la, küfürlerle onu haşlar durur. 

zayrt vücudundan umulmıyan bir se· 
viklikle kulübesinin tahtalarını oğar
ken Alim hiç olmazsa kapıdan başını 
uzatarak elinden gelmedigi, yardım e• 
demediği için tuhaf tuhaf yüzünü bu· 
ruşturarak onu seyrederdi. Hiçhh· is
mi aklında tutamadığı halde yeni ko
nuşmaya başlıyan küçük cocuk 'r ı
bi genç kızın ismini tekrarlaya, tekrar· 
laya öğrenmişti. Köyde onun Ehfe bu 
tuhaf zaafını bilmiyen kalmamıştı. 
Üvey anası bile genç kızı terslerken: 

Otomobil klübü delegeleri bulundu. "Göze görünmiyen ihracatı,, teşvik et 
Bu meyanda, pasaport mua?1elelerinin, mek ve memleketin, ticaret ve dolayısi 
kısladltılmG~sı ~akkkında tedlbı~ledr kon.u • le tediye müvazenesi üzerinde mühim 
şu u. umru muayene erın e turıst- A . . A . 
lere teshilat yapılması meselesi tetkik bir amı~ ~lan turızm harekatını teşvıAk 
edildi. Velhasıl yurda turist getirmek etmek ıçın bakanlığın son kanun la
için devlet bakımından icap eden bü - yihasiyle giriştiği faaliyetten dolayı 
tün esaslar gözönüne alındı. Ve Eko· ne kadar m e m n u n olsak ye
nomi Bakanlığı , bu işle meşgul olmak ridir.- Mümtaz Faik 

Portakalları
mız Rağbet 
Görüyor 

Avrupa Piyasası Ar
tık İtalyan Portakal
ları Satın Almıyor 

iran Afyonları 
Rekabete 
Geçti 

Fakat Bunun Bizim Af
yonlara Tesir Yapa
mıyacağı Söyleniyor 

lran af~onlar!nın Türk. Yugoslav 
dronlarına reknbcte geçtiği haber 
alınmıştll'. Bu münasebetle lranın 
Avrupa piyasalarında mü:neasillik. 

Paris Uzerinc 
lngil •z lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 

İş Bankası Mil. 
,, N. 
,, .. H. 
Anadolu % 60 

" % 100 
Sirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Deiirmencililı 
Şark Merkez Eczancs 

12.06 
619.-

0.79,6Z,50 
9,85,-
4,71,89 
2,45,60 

64,88.25 
1,17,47 

19,22,14 
4,25,75 
1,97,93 
3,12,87 

Esham 
95,-

9,80 
9.85 

25,80 
42.-
15.-
22,75 
s.-

14,50 
Z,20,-

9,35 
62,75 
23.-
8,75 
9,40 
4,20 

ARPA 
Cins! Ks.P. 

Y cmlik çuvallı S.S 

Sert 
Yumuşak 
Ekstra 
Çavdar 

lç ıivri 
Kabuklıı 

tç 
Kabuklu 

Otlak 

Trakya 

BUGDAY 
6,30 
7,27 
8,25 

5.5 
FINDIK 

53.20 -.-
C EV 1 Z 

13,20 
T 11'T l K 

79.-
YAPAK 

-.-
YUN 

Yıkanm11 (gliz) 60,20 

Miktan 

• 

BEYAZ PEYNİR 
Tam yağlı 
Yarnn yağh 
Yağsız 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
1 inci sert 

23.-
-.--.-

UN 
1070 
950 

72. k. 825 
790 

lstanbulda Yulaf Piyasası 
Durgun 

Elif kesik kesik soluklar alarak yo· 
luna devam ediyor. Arkasından evvela 
telaşlı adımlar, sonra boğuk bir ses 
duydu. 

- Elif .. Elif .. 
Elindeki bakraçları yere bırakıp 

döndü. Gülümsemeye çalışarak: 
- Ne o Alim? dedi. Ne bağırırsın 

öyle? 

- Ih... Senin gibi pısrığı kim ne 
itsin.. Ancak senden deli Alim gibisi 
anlar, diye eğlenirdi. 

Fakat Elif hiç de Alimin bu alaka· 
sından şikayetçi değildi: Garip, derdi, 
ne itsin? O da benim gibi zavallı ök
süzün biri. Hem aklı da yok fakirin. 
Bazan da onun hayatına imrendiği za· 
manlar olurdu Bu, işten çok yorulup 
da bir de üstelik üvey anasından ten 
muamele gördüğü günlerdi. O zaman 

• Kış bütün şiddetiyle başlamış, her 

l tal ya portakallanrun A v r u p a 
piyasalarında ehemmiyetli mevkii 
vardı. ltalyaya karşı zecri tedbirle. 
rin tatbikine ba§lanmaaı dolayısile 
hiçbir devlet ltalyan malı almıya. 
cağından Türk portakallannın Av· 
rupada rağbet göreceği anla§ılmak 
tadır. Bu itibarla ihrecat ta ehemmi
yetli miktar artacaktır. Halen en 
çok 80 lik sandıklar üzerinde ha
raretli muameleler olmaktadır. Bun 
lann. fiati 140-160 kuru§ arasında. 
dır. 

KUÇUK EKONOMiK 
HABERLER 

ler vücude getireceği söylenmek -
tedir. Fakat bu rekabetin Türk • 
Yugoslav afyonlarına tesir edemiye
ceği anlaşılıyor: 

Çünkü İran afyonlannın morfın * Avusturya ziraat vekaleti tara. 
derecesi Türk afyonlarından 1,5 ve fından meyvelerin muhafazası için 
Yugoslav afyonlarmdan da 3 dere. yapılan tecrübelerde 1 muhafaza 
ce kadar aşağıdır. vasıtası kullanılmıı ve bunların le. 

Bu itibarla afyonlanmızm Avrupa airile ne gibi haaarat vul<ua getirdik 
piyaaalarındaki itibari sarsılmıya _ leri tetkik edilmi§tir. Neticede : Çü
cağı gibi rekabete kar§r fiyatlerin rüme, IAPbaşı çürümesi, •P tara. 
düşeceğine ihtimal verilmemekte • fında baarklık olmak üzere Üç çeşit 
dir. huarat • görülmüştür. Portakallar 

İstanbul mıntakasında yulaf piyasası 
durgundur. Satışlar en ziyade iç pi· 
yasa ihtiyacını karşılamak için yapıl
maktadır. Son hafta içinde de ihracat 
yapılmamıştır. Mıntakanın muhtelif 
yerlerindeki fiatlar ·., .. kilo hesabiylt' 
aşağıda yazılıdxr .. 

Bursa da 3,53 

Ali çıplak ayaklarındaki yarım ça
rıkları sürüyerek yanına yaklaşm~tı. 
Boylu boslu, esmerce yüzü kusursuz 
bir gençti. Fakat iri kahverengi göz
lerinde garip bir boşluk vardı. Bu göz· 
ler hiçbir şey bilmiyen, anlamıyan 
yeni doğmuş çocuk gözleri gibi ma
nasızdı. Cevap vermeden güH.imsiye
rek iğilip yerden bakraçları aldı, he
men yürümeye başladı. Elifte hiç se
sini çıkarmadan yavaş yavaş onu ta
kip ediyordu. Genç kızın kapısının 

tarafı kar kaplamıştı. Elif artık küçük 
vücudunu döşeğe iyice kaptırmış, 
kulübesinde ateşler içinde kendinden 
geçmiş, dalgın yatıyordu. Genç kız 
yatalıdanberi bütün işl~r <?ül hat~· 
nun üstüne kalmıstı. Hıddetınden ko• 
pliren kadın bir de her kapı ar.ısır-la 
eşiğe karların üz~rine ç~m~~e~ek ~~u~· 
muş Alimi gördukçe busbutun kopu• 
rüyor, "Defol şuradan deliboz~k l 
Sen de başımıza dert oldun!,. dıye 
müthiş söyleniyordu. 

Günler geçtikçe bütün koğulmalara 
hakaretlere rağmen Alim hlifin kapı· 
Bından ayrılmıyarak, genç kızın elinde 
bakraçları dışarı çıkacağı günü bek· 
ledi durdu. Mısır Piyasasında Deği.' 

şiklik Yok 
İstanbul mıntakası: mısır piyasa

sında geçen haftaya nazaran önemli bir 
değişiklik olduğu bildirilmemektedir. 
Alışverişler iç ihtiyaç için normaldir. 
Mıntakanın muhtelif merkezlerindeki 
son fiat durumu kilo ve kuruş he
&abiyle şöyledir: 

Bursa 4,76 
Karacabey 5 
Kemalpaşa 4,50 
Bolu 6 
Bilecik 5 
Bozöyük 5 
Bandırma 5,13 
Çanakkale 4,50 
Adapazarı 5,07 
İzmit 5 
Edirne 4,18 
Tekirdağr 5,11 
Samsun mmtakasında da son hafta 

içinde mısır piyasasında bir tebed
dül görülmemiştir. Muamele miktarı 
normaldir. Mm takanın muhtelif 
merkezlerindeki son fiat durumu aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Samsunda 
Amasyada 
Çorumda 

No.37 

5,61 • 6,25 
4,50. 5 
4,60. 4,60 

L! 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

- Bence, bu korku sevdasını teda
vi etmenin en basit çaresi, ahval ve 
şerait ne olursa olsun, korkunun bir 
değeri olmadığım kendisine ispat et
mektir. 

Bressak: 
- Pek ala, dedi, nasıl isterse öyle 

olsun. O da gelsin bakalım,. fakat teh 
likeyi ve korkuyu göze alan, her şeyi 
göze almış sayılır. 

-3-

Ertesi gün öğleden sonra, Nikol 
alt kat salonda bekliyordu. 

Aleksandra koyu gri ve vücuduna 
adamakıllı intibak etmiş bir rob gi
yinmiş olduğu halde, şen şatır yanı
na geldi. Tehlikeli bir maceraya giden 
kadından ziyade, eğlenceye giden bir 
socuğa benziyordu .. Fakat ne de olsa 
solgun yüzünden ve parlak gözlerin
den, bu neşenin altında derin bir has
sasiyetin titrediği seziliyordu. 

Nikole küçük bir şişe gösterdi, gü-
lerek: 

- Anti dotl dedi. 

Zah·re Borsasında 
Un Ve Buğday 

için bu çeşit bozulmalara karıı en 
İyi çare bunları (o/rı 1,29 derece) 
kalevi bir madde içinde iki dakika 
yıkamak suretile temizlemek ve aon 

Un ve buğday satıılan, üç gün- ra ( <'{ 3,29) derece bir Boraks mah 
lük vaziyete göre normaldir. Eks. liilü içinde beş dakika çalkalamaktll'. 

Karaca beyde 4 
Kemalpaşa 3,5( 
Bandırma 4,2:; 
Çanakkale 4 
Adapazarı 3, 70 
İzmit 4,25 
Tekirdağı 4,26 
Dış piyasalara gelince: 

tra ekstra unlar 1070, ekstra 950, * Lehistan kayısı çekirdeği Üze • 
birinci yumşaklar 810.825 ve binn rindcn alınan ithalat resmini 100 ki
ci &ert unlar da 790 kunııtan mua. loda 45 zilotine tenzil etmiştir. 
mele görmüştür. Yumşak buğdaylar 
7,24 _ 6,17,5 ve sertler de 7,12. l * Tediyahtkgüç~ükleri dolayısile 
6,25 kuruştan satılmııtır. Dün 1230 talyaya Le ömürleri teslimatı gün
ton buğday ve 72 ton da un gelmiş den güne azalmaktadır. Eyluldenberi 
tir. Aylardanberl hiçbir gün bu ka- yapılan seVikiyat ayda 50 bin tonu 
dar çok buğday gelmemişti. Bu faz geçmemiştir. Lehistan hükumeti iki 
la geliş devam ettiği takdirde fiat. kruvazör İn§asına ait mukavele muci
lerin, az da olsa, dü_şeceği zannolun hince l talyan şimendüferlerine ayda 
maktadır. 50 bin ton teslimine mecburdur. Bu 

İtalyada yulaf üzerine gerek teklif 
ve gerek istek mahdut ve piyasa du
rumunda kayde değer bir değişiklik 

yoktur. 
Fiatlar şöyledir: 

I önüne ~elin~~ ba~raçla~.ı yere ~~raka
rak, Elıf .. Elıf dıye soylene soylcne 

1 arkasını döndü. Köyün dar çamurlu 

1 
yollarında bata çıka ilerlemeye başla
dı. Elif bir müddet onun arkasından 
dalgın dalgın baktı. Sonra biçare A
lim diye söylenerek bakracları yerden 
alıp kulübenin kapısını iterek içeri 
girdi .. 

Köyde herkes Alime acırdı. Çok 
küçükken bir kaza neticesinde kot ku
dan dili tutulmuş, birden sanki kafa
sı boşalarak hiçbir şey anlamaz ol
muştu. Köyde onun güçlü vücudu ile 
yardım etmediği kimse yoktu. Şunu 
bana getiriver Alim.. Haydi Alim, 
şu yükü taşıyıver .. Herkesin bu yum· 
şak Alim hitabı ile ona birkaç dilim 

Fakat bir gün, o kapıdan Elüin di· 
risi yerine ölüsü çıktı. Karlar lapa 
lapa havada uçuşurken zavallı küç~k 
tabut Gül hatunun sahte matem çıg· 
lıkları arasında omuzdan omuza alı
narak köyün mezarlığına doğru yola 
koyuldu. Alim hayret içinde bir müd· 
det kalabalığın arkasından baktr, 
sonra oturduğu eşikten hızla fırhya• 
rak aralık kapıyı itip içeri girdi. So
fada açxk oda kapısından Elifin boı 
yatağı görünüyordu. Bu köşede Gill
hatun güya ağlıyor, birkaç komşu ka· 
dm onun başına üşüşmüş teselli et
miye uğraşıyorlardı . Alim genç ölü· 
niin mavi yazma yorgam ayak ucuna 
toplanmış boş yer yatağına u
zun uzun baktı. Sonra müthiş çığhk· 
lar atarak Elif, Elif diye sokağa fır
ladı. Kar buram buram yağıyor, Ali'm 
ağzından salyalar akarak köyün dar 
sokaklarında gözleri korkunç bir şe• 
kilde oyuklarından fırlamış koşuyor· 
du. 

Arpa ihracatı 
Arpa ihracatı, fiyatlerin yüksek 

olması dolayısile haftalardanberi 
dunnu§tur. Mal pek az gelmekte, 
günde 3.4 vagonu geçmemektedir. 
lstok az olduğu için bu miktar da an
cak dahili ihtiyacı kar§ılıyabilmek
tedir. 

kabul ediyorum. Fakat hapishaneye 
girmeyi asta ! 

Nikol kadının elindeki şişeyi kaptı, 
kapağını açtı, ve muhteviyatını yere 
döktükten sonra: 

- Hayır, dedi, sizin için ne ölüm 
var, ne hapishane!. 

- İyi ama, bu kehanetiniz neye 
istinat ediyor ? • 

- Şu hakikate istinat ediyor: Ar
sen Lüperi insanın yanında bulunduk
ça, ne ölümden, ne hapishaneden kor
ku olamaz. 
Kadın omuzlarım silkti: 
- Ne maltım? Günün birinde o da 

mağlup olabilir. 
- Ona mutlak bir itimat gösterme

lisiniz. 
-Evet. evet. Lakin birkaç gündür 

içimde fena hissi kablelvukular var •. 
Kötü kötü rüyalar görüyorum. 

Kapının kilindinde bir anahtar çev. 
rildi. Sokak kapısı dışardan açıldı. 
Antuan Bressak son hazırlıklara ne· 
zaret ettikten sonra eve dönüyordu: 

- İşler yolunda 1 dedi. Alcksandra 
hata ısrar ediyor musunuz? 

mukavele zecri tedbirler rejiminden 
hariç tutulmu§tur. llk dokuz ay zar
fında ltalyaya ihraç edilen Leh kö
mürleri a y d a 1 S O b i n idi. 
F a k a t 1 t a l y a hükumeti Leh
ihracat tacirlerine 300 bin lngiliz 
lirası borçlu olduğundan muayyen 
miktardan fazla sevki yat tatil edil • 
miştir. 

* Çekoslovakya hükumeti F ele • 

tenha yollarında . yürümeğe koyuldu
lar. Aleksandra aralarında dik bir ta
vırla ve mevzun adımlarla yürüyor· 
du. 

Evlerin ve ağaçların üzerinden bu· 
lutsuz, yıldızlı bir sema açılıyordu . 

Mayo bulvarına muvazi olan Şarl 
Lafit sokağını döndüler. Sokaktan 
bulvara avlular, bahçeler uzanıyor, 
hususi köşklerden, konaklardan bazı
larının pencerelerinde lambalar yanı· 
yordu. 

Yerli mallar için kentali 96 • 100 
liret, yabancı mallar için kentali 92 -
9 5 lirettir. 

Romanya yulaf piyasasında önem
li bir hareket olduğu bildirilmemek
tedir. Fiatlar cins ve neve göre şu su
retledir: 

Kalasta hektolitrede 49 Kg. yüzde 
3 karışık vagonu 31,500 ley; Tuna li
manlarında hektolitrede 42 Kg. yüz
de 5 karışık vagonu 2ı.ooo' leydir. 

mekten ot makamında kullanı
lacak Felemenk bezelyesinden 
1250 vagon mukabilinde 100 va • 
gon buğday takası hakkında bir 
teklif almı§hr. 

Filhakika bir dakika sonra açtığı 
delikten içeriye giriyordu. 

Nikol kadına sordu: 
- Korkuyor musunuz? 
- Başlıyor .. Korku ne tatlı şey 1 

Yeter ki ayaklarım titremesin, başım 
dönmesin. 

Merdivenin ilk basamaklarım hızla 
çı)ctı, fakat yukarı tarafta birden dur
du. Nikol kendi kendine düşündü: 

- Galiba ayakları titriyor ve başr 
dönüyor. 

Gecikmiş yolculardan kimsenin Kadının yukarda asılışı bir dakika 
kadar sürdü. Bressak yavaş sesle 
kendisini teşci ediyordu. Nihayet o 
da yukarıya kadar vardı ve pencere
de açılan delikten içeriye girdi. 

ekmeğe en güç işlerini gördürmesin
den ismi bile Ali iken "Alim., kalmış
tı. Kim bir şey yaptırmak istese hay· 
di Alim diye başlardı. O hiçbir şey an-
lamadan, şikayet etmeden bütün gös· 
terlicn işleri yapardı. Fakat onun 
köyde garip bir yakınlık duyduğu, 
hiç söylenmeden her işine c-anla baş· 
la koştuğu tek insan vardı: Elif ! 

Alim Elifi gizli gizli ollar, su taşır· 
ken elinden bakraçlarını alır, genç kız 

İki suç ortağı kendi ayaklarile kafese 
girmemişler miydi? 

Fakat gene öyleyken, birdenbire ka
rarını vermedi. Bressak yukardan ça
ğırıyordu. Nikol biraz sabretmesi için 
işaret verdi, içinden: 

- Amma da aceleci ha 1 dedi, bi
lekleri kelepçeye şimdiden kaşınıyor. 

ON BiRiNCi KISIM 

KONAKTA 
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Nikol de pencereden içeriye girdik
ten sonra, Bressak sordu: 

- Neden aşağıda o kadar bekle-
din. 

kendilerini rahatsız etmiyeceğine e
min olmak için daha bir müddet do
laştıktan sonra, bir tahta perdenin 
önüne geldiler. İğreti bir yerden ar
ka taraftaki boş arsaya geçtiler. 

Bressak: 
Nikol, Bre:ssakın evinde kaç defalar 

kendi kendine şöyle düşünmüştü: 
- Hiç .. Dinliyordum. 
- Neyi dinliyordun? 

- Merdiven hazır 1 dedi. - Bunlar ikisi de elimin altında. - Ben daima dirllerim. İnsanın ku-
lağı her zaman kirişte olmalı! 

- Canım, sen de her şeyi o kadar 
izam etme .. 

Günler geçti; Alim köyün sokak· 
larında görünmez oldu. Köylüler 
merakla etrafa onu aramaya çıktılar, 
ve köyün dışındaki mezarlıkta Elifin 
mezarının ayak ucunda Alimin dona· 
rak kıvrılıp kalmış ölüsünü buldular. 

sonra, hemen kolları sıvadı ve işe gi· 
rişti. 

Genç kadın gülümsedi, Lüpenin ara 
sıra gösterdiği bu neviden muhabbet 
tezahürlerine artık alışmıştı. 

Diğer taraftan Nikol homurdandı 
ve bir kenara oturdu. 

Brcssak: 
- Vay, vay, vay 1 dedi, oturuyor 

musun? İşimiz ne olacak? 
- Sen beni oturuyor zannetme! 

Ben de çalışıyorum. 
- Amma da çalışmak usulü ha 1 • 
- Sizin maceralarınızdan bir tanesı 

Arsaya bitişik konağın duvarının 
bir tarafına iğreti bir merdiven sak
lanmıştı. Merdiveni aldılar, duvara 
iliştirdiler. Merdiven adamakıllı yer
leştikten sonra, bir kere daha tartak
ladılar. Tamam 1 

Direktör Gotyenin hususi telefon nu
marasını biliyorum. Ne zaman çağır
sam, gelir bunları ka~na tutulmuş 
fare gibi evlerinde yakalarlar. Moleo· 
nun haberi bile olmaz. Arsen Lüpeni 
tevkif etmek şerefi de Nikole nasip 
olur. 

Bressak bu derece dikkat ve teyak
kuza ehemmiyet bile vermediğini gös
terir bir tavırla kolunu salladı. 

vardır, bilmem şimdi hatırlar mısınız? 
Bir gece bir markinin kütüphanesinde 
iş görüyordunuz. Yazıhaneye şöyle 
bir bakmakla, gizli çekmecenin ne ta· 
rafta olduğunu anladınız. Ben de oda• 
nın her tarafını tetkik ediyorum. flal· 
buki siz sevincinizden dansediyors~
nuz, kadını kucaklıyorsunuz. Ben e 
kendimi sizin mektebinizden sayıyo· 
rum artık •. 

- Benim mektebim bir işi hemen· 
cecik yapıvermektir. Önümüzde bir r.a 
ntten fazla vakit yok. 

Peşin söyliyeyim ki, merdiven epey
ce yüksektir. Yukarıya çıktığınız za
man sallanırsanız korkmayın. 

Artık çıkılabilirdi. 
Bressak: 
- İlkönce ben çıkacağım. dedi, ben 

yukarda kaybolunca, Aleksandra sen 
çıkarsın~ en arkadan da siz gelirsiniz. 

Fakat bı.t dü§iincesini tatbik etme
mişti. Çünkü Arsen Lüpeni polise 
cürmü meşhut halinde yakalattırmak 
istiyordu. Nasıl adi bir hırsız yakala
nırsa, namı dünyaya ün salan bu hır
sızı da ayni vaziyette yakalat\ırmağa 
ahdetmişti. 

Cep Himbasını yaktı, bir kere içine 
girdikleri odanın her tarafını iyice 
gözden geçirdi. Eski bir halıyı gözüne 
kestirdi, bir sandalyeye sıçnyarak, ha
lıyı yerinden çıkardı ve sırsız ayna
nın üzerine örttü. Bütün menfezler 
bu suretle kapanınca, elektrik düğme
sini çevirdi ve odanın içi aydınlandı. 

Nikol sordu: 'ki 
- Eski taharri memuru olan 1 a 

muhafızın devriye dolaşmadıkların 
Kadın cevap vermedi. 
- Ya siz dostum? Siz de kendiq_iz

den eminsiniz ya? 
Nikol da cevap vermedi. 

Nikol: 

• ••• ? 
emın mısınız. bu· 

- Neye karşı? 
- Hapishaneye karıı 1 Ben ölümü Üçü birlikte Nöyyinin aşağı yukarı 

.- Bressak yukarda 1 dedi. Camın 
bir parçasını ke11erek bize yol aça

cak. İ§te §imdi sırası gelmemiş miydi? 1lkönce Aleksandrayx kucakladıktan 

- Hayır, hayır 1 Eğer~ Yuna~lı dı. 
ralara kadar dolaştırmaga kalksi' da 
heriflerde şüphe uyandırır, bu 0 

& rf 
[Aııca ' 
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Laval Cumurreisi Löbröne 
Dört Saat izahat Verdi 

Paris, 20 (Hususi) - Lava! bu sabah Parise dönmüştür. Lava
lin çekileceği hakkındaki haberler daha Cenevrede ikıen yalan
lanmıştır. 

Laval, Cumurreisi Löbrün'le 4 saat kadar görüşmüş ve Millet
ler Cemiyeti Konseyinin son toplantılarmın ne g1bi şerait altın
da yapılmış ve neler görüşülmüş olduğu hakkında izahat vermiş
tir. 

Müteakıben dahilt vaziyet tetkik edilmiştir. 
Hali hazırda Bakanların Cumurreisinin başkanlığı altında 

bir toplantı yapmaları mevzuu bahis değildir. 

Mançuri 

.Sınırında 

- Mongolistan 
Kanii Bir Vak'a 

Moskova, 20 A.A. - Tas ajansının şimal Mogolistanın merke
zi olan Ulanbatordan istihbanna göre Mançuri - Mogolistan 
hududunda kanlı hadiseler olmuştur. İçinde iki Japon zabiti ve 
beyaz bir Rus bulunan bir otomobil ile her birinin içinde 28 silah
lı asker bulunan birkaç kamyon ve bir hastane arabası Mançuri -
den Mogolistan hududunu geçmiştir. Beş mitralyözü bulunan bu 
müfreze Mogol hudut karakolunu çevirmiş ve karakol askerleri -
nin çekilmesine rağmen ateş aıçmıştır. Moğollulardan birkaç ölü 
ve yarah vardır. Bu tecavüz Ulanbatorda büyük bir nefret ve in

fial uyandırmıştır. 

İngiliz Dış Bakanlığına Kimin 
Geçeceği Belli Değil 

umdra, 20 A.A. - Sir Samvel Horun yerine geçecek olanın is
mi yarından evvel malum olmıyacaktır .. 

Umumi düşünceye göre bu tayin muvakkat olacak 1936 başlan
gıçlarında kabinede değişiklikler yapılacaktır. Sir Samvel'in de
niz konferansından sonra çekilmesi muhtemel görülmektedir. 

Baldvin Dış İşleri Bakanlığım bizzat deruhte edebilecek yahut 
bu bakanlığa Chamberlain'i yahut Londraya yeni dönmüş olan 

Eden'i tayin edecektir. 
Eden ibeyanatta bulunmak istememiştir. 

Lava! - Hor Planının Hikayesi 

anla~ılan son sulh teklifine imza koy
nıak gafletine düşmüş ve işte bu gaf
lettir ki, kendisini nazır sandalyesin
den yuvarlamıştır. Çünkü, yine şim
di meydana çıkan bir hakikat olarak, 
şu noktalar ifşa edilmektedir: 

1 - Samvel Hor Lavalle mutabık 
'kaldığı sulh planından Baldvini 
haberdar etmemiştir. Daha doğrusu, 
Baldvin de, Avam Kamarasında 
aöylediğine göre, Laval _ Hor pro. 
lesi üzerinde mutabık kalındığını, 
bizim gibi gazetelerden öğrenmi§. 
tir. Ancak, Baldvin, derhal nazırını 
geri çağırmamak suretile kendisi. 
nin de itiraf ettiği bir hataya düş. 
ınekten kurtulamamıştır. 

2 - Avam Kamarcumm hücum 
ettiği bir nokta da §udur: Sulh tek. 
lifleri bu ayın on birinci akşamı 
17 ,30 da Mussoliniye bildirildiği 
halde, Habeş hükumetine ancak 13 
aabahı ve hele Uluslar Kurumuna 
ayın on üçüncü günü öğleden sonra 
tebliğ edilmiştir. 

Demek, vaziyet açıktir: Anlaşılı
yor ki, Laval • Hor, evvela Mussoli
ninin projeyi kabul ettiğini öğren
nıek istemişler ve ondan sonra Habe
§istana ve Uluslat" Kurumuna plam 
bildirmişlerdir. 

Bu hakikatin anlaşılmasr üzerine 
ilk reaksiyon Uluslar Kurumunda 
başlamI§ ve Mussolininin bu proje 
karşısında dahi galip tavrı takınarak 
Yeni istekler ileri sürmesi ise esasen 
projeye muarız olan İngiliz efkarıu
rnumiyesini büsbütün çileden çıkar

lnıştır. 

Efkarıumumiyenin tazyik derece
tıine bakmalı ki, daha intihabatı ka
zanalı bir ay olmadan, kabinenin va
ziyeti gazetelerin ve mebusların hü
c:umlan neticesinde sarsılmış ve 
l3aldvin kabinesi ve bilhassa Hor, 
lngilterenin prestijini dünya yüzün
de kırmaya sebebiyet vermek gibi en 
ağır ithamların suçu altında bırakıl
mıştır. 

«Taymis» gazetesinin: "Bir Nazır 
için affedilmez hata,, diye tavsif etti
ği bu vaziyet karşısında, Baldvin, 
Yapılan gafı, şimdi, şu şekilde tami
re çalışıyor : 

1 - Laval'e söz geçiremediği için 
Samvel Hor'u feda ederek bir safra 
gibi kabineden atıyor ve bunu yapar
lı:en Avam Kamarası kürsüsünden de: 
"Laval • Hor projeıi gömühnüştür,, 
diye haykırıyor. 

[Baştarafı birincide] 

2 - Cenevredeki nazırı Eden'e : 
"Bu, bir plandı. Cemiyeti Akvamm 
nihai tasvibine muallaktr. Binaena
leyh, bir teklif olmaktan ileri geçme
miştir., dedirtiyor. 

Londradan böyle bir fxrtına hava
sının estiğini gören Pariste İse, he
yecan daha az değildir; Lava! Mecli
se geliyor, yapılan projeyi azami mü
dafaa ile beraber :"Bu bir plandı. Ce
miyeti Akvamın nihai tasvibine mu
allaktı .. diye, o da, Eden gibi, vazi
yeti kendi cephesinden ayrıca kurtar
mıya çalışıyor. 

Şimdi asıl mesele, Fransanm vazi
yetindedir. İngilterenin işi bu kadar 
ciddiye aldığını ve Habeş - İtalya 
davasmm bir İngiliz hükümeti değil, 
bir İngiliz milleti davası olduğunu de
lillerile anladıktan sonra, Laval ne 
yapacak ? 

İngilterenin siyasası artık İtalya
ya karşı m~tecavizi mükafatlandır
mak değil, hatta tecziye etmek siya
sası olmak yoluna girdiğine ve bunun 
ilk sözleri ve yazıları da şimdiden 
işitildiğine göre, Fransa, zecri ted
birler listesinin genişletilmesine ve 
icabında Akdenizde İngiltereye yar
dnn etmeğe, karar verecek mi? 

Ve öbür taraftan İtalya da, 44pet
rol ambargos·.ıınu harp sebebi tanı
nın!,, demesine rağmen, - petrolsüz 
ha~ta Habeş harbi bile başarılamıya. 
c~gına göre - Akdenizde İngiltere ile 
bır maceraya girişecek mi? 

Bütün meselenin anahtarı, işte bu 
iki sualin cevabında toplanmış gibidir. 

Fransız gazetelerinin aldıkları son 
vaziyet, bu hadiseden dolayı Musso
liniyi, ''kendisine uzatılan tahlisiye 
simidine hemen sarrlmadzğr için,, ha
ta işlemiş telakki ederek, daha çok 
İngiltere~in yanında yer alır vaziyet
tir. Obur taraftan "Taymis,, gibi 
İngiliz efkarını temsil etmekte en 
ileri bir gazete ise, İtalyanın şimdi
den H a b e ş i s t a n d a b i r 
ç ı k m a z a girmiş bulunduğunu 
söyliyerek, harp vaziyetinin dahi son 
yapılan teklife bir sebep olarak gös
terilemiyeceğini ileri sürmektedir. 

Bu takdirde? 
Bu takdirde, bu görüş tarzları kar

şısmda Mussolininin alacağı tavır ve 
karar, denebilir ki, yalnız Habeş -
İtalya harbi üzerinde değil, belki Av· 
rupanın bütün siyasal durumu üze
rinde müessir olabilecektir. 

A. N. KARACAN 

FAVDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

İSTANEUL 

18.- Tokathyan otelinden nakil. 19.
Çocuk saatI. Hikayeler: Mesut Cemil tara
fından. 19,30 Çocuk Esirgeme Kurumu İs
tanbul merkezi namına konferans (Dr. 
Şükrü Hazrm tarafından). 20.- Muhtelif 
plaklar. 20.30 Stüdyo orkestra, caz ve tan
go gruplan, 21,35 Son Haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm ga
zetelere mahsus havadis servisi verilecek
tir. 

BÜKREŞ 

13-15 Plak ve haberler, 18 Koro Konse
ri, 18.30 Radyo orkestrası, 19,10 Sözler, 
19,30 Populer Romen müziği (Yeni Zeland 
için hususi neşriyat). 20 Haberler. 20.15 
Plak, 20.35 Operada verilecek piyesi na
kil (İstirahatlerde haberler). 24 Konser 
nakli. 

VARŞOVA 

15.30 Orkestra (Şuman, Grieg). Sözler. 
16,30 Plak, 17 Ders, 17,15 Şarkı - piyano. 
17,30 Sözler, 17,45 Şarkılar, 18 Batı Prus
yasından nakil, 18.15 Yeni plaklar. Sözler 
19 Çocuklara, 19.30 Muhtelif, 19,45 Plak 
20, Çiftçiye, 20,35 Haberler, 21 Koro kon
seri. 21.45 Aktüalite, 22 Uzaklardaki va
tandaşlara yayını, 23 Hafif müzik, 24.0S 
Dans müziği. 

LAYPZ!G 

19,35 Gençlere, 19,40 "İki hırsız., adlı ya
yrm, 20 Karışık müzikli yayun. 20.55 Ak
tüalite, 21 Haberler, 21.10 Hamburg'dan 
nakil. 23 Haberler, spor. 23.30 "Yarın Pa
zardır ... ,, adlı Em-De orkestrasının karısık 
şen havaları. 

BUDAPEŞTE 

18 Sözler, 18.30 Teknik konferans, 19 
Çingene orkestrasile birlikte Macar şarkı· 
ları, 20 Konferans, 20,30 Cazbnd, 21.10 
Segedin'den nakil: Buday'm eserlerinden 
"Sony,, opereti. 1.05 Son haberler. 

VİYANA 

17 ,45 "Haensel und Gretel,, adlı Hum
perdink'in çocuk operası, Sonra plak kon
seri. 18.50 Küçük konser salonundan na
kil, Halk şarktlarr. 19.20 Reportaj, 20 Ha
berler, 20,10 •'Avrupada bir seyahat" adlı 
karışık müzikli yaymı. 21.20 Şen Noel hi
kayesi, 22.40 Film bahsi. 23 f.(aberler. 
23,10 Piyano konseri ( Angelica Morales). 
23 Bar müziği (Şarkılı Kuartet. 24,45 Çin
gene muziği <püdapeşte'den). 

MOSKOVA 

19,20 Volga şarkılarr. 20,30 Edebiyat, 
22 Yabancı dillerle konferanslar. 

BERLİN 

17 Şen yayun (Sopran, Tenor ile ve muh
telif orkestralar iştirakile). 19 Spor yeni
likleri, 19.15 Noel şarkılan (Sopran). 
20.40 Aktüalite, 2t Haberler, 21.40 Dans 
müziği ve eğlenceli parçalar. 23 Haberler, 
Spor. 23.30 Layp.ıig'den nakil. 24,30 Hitler 
gençledne. 

KISA DALGALAR 
BERLlN 

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 

Çahşma saatleri: 10 - 12.20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 116 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

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

PA1'İi 

Çalışma saatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13.50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* ŞEHİR TİYATROSU : Saat 15 de ço
cuklara, saat 20 de (Saz-Caz). --

* HALK OPERETİ : Saat 16 da ve 
saat 20,30 da (Telli Turna). 

* NAŞİT - ERTUÖ'RUL SADI - HA
LİDE : Saat 14,30 da ve 20,30 da 
(Atı alan Üsküdarı geçti). 

* SARAY : (Ömrümce Seninim) 
* SÜMER : (Aşk Rüyası). 
* YILDIZ : (Dantenin cehennemi). 
* İPEK : (Hindistan Kahramam). 
* TÜRK: (Gönül istediğine gider) 
* MELEK : (Cennette Hırsız) 
* ÜSKÜDAR HALE : (Şandu). 
* KADIKÖY HALE : (Roberta) 

Hastane telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi Cerrahpaşa 21693 
Gureba hastanesi Şehremini Yeni-
bahçe 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi Bakırköy Reşadiye kışlası 16.60 
Zeynep Kmil hastanesi Üskü-
dar Nuh kuyusu Gön Doğumu 
caddesi 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Etfal hastanesi Şişli 42426 
Beyoğlu Zükl1r hastanesi Firuzağa 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 60107 

tstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

İtfaiye telefonları 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyük. 
dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe Kandilli Erenköy, Kartal, 
Büyükada Heybeli Burgaz Kınalı mm
takaları için telefon santralmdaki memura 
(yangın) kelimesini söylemek kifidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acentesi Telefon 42362 

Konsey Paris Projesinin 

ihzari Olduğuna Karar Verdi 

ise lngiltere hükumetinin şimdiki 
gerginliği izale arzusunda bulun _ 
duğunu göster~ceğini söylemektedir 
ler ·' 

İngiliz - İtalyan Ger
ginliği A r t a c a k 

Londra, 20 A.A. - Siyasal çeven 
ler, /ngiltere ile ltalya arasındaki 
gerginliğin önümüzdeki günlerde 
artacağını tahmin etmektedir. 

Ayni çevenler, lngilterenin an _ 
cak Milletler Cemiyetinin diğer a. 
zasmm karadan denizden yardım e. 
deceklerine dair acılan teminat al _ 
dığı takdirde ltalyaya karşı tatbik 
edilmekte olan zecri tedbirleri şid 
detlendireceği likrindedir. 

Londra, 20 A.A. - Baldvin sulh 
tekliflerini reddeden beyanatından 
sonra hükfunetin parlamentodaki va
ziyeti muvakkaten kuvvet bulmuştur. 
Bununla beraber hükfunetin bozul • 
muş olan itibarr düzelmiş değildir. 
İlk defa olarak Sir Samvel Horun 
nutku biraz soğuk karşılanmıştır. 

Baldvinin prestijine de halel gel
miş olduğu söylenmektedir. 

Hükfunet, muvaffakıyetini İşçi 
Partisi hücumunun zafma borçludur. 
Attlee'in beyanatı enerji ve şiddetten 
mahrum idi. 

" İtalyan Ordusu
nun Habeşistandaki 
Vaziyeti Kötüdür ,, 

Londra, 201 (Hususi) - Son va. 
ziyetten bahseden Nevs Chronicle 
diyor ki: 

''Hükumetin geriye rücu etmesini 
temin edecek bir müzakere, Amele 
partisinin siyasa esasları dahilinde 
yapacağı hücumlardan ziyade kendi
sine şeref verecektir. 

Lavalin Sir Samvel Hora Akdeniz. 
de veya başka bir yerde, İrngiltereye 
ameli surette yardım edebilmek için 
Fransız kuvvetlerini vaktinde sefer
ber bir hale getirebilecek bir vaziyet
te bulunmadığım söylemiş olması, 1:-u 
gün artık herkes tarafından bilinen 
bir sırdır. 

Taymis başmakalesini Habeş har
binin bugünkü vaziyetini izaha has
retmekte ve cephelerdeki bugünkü 
durgunluğu sulh tekliflerini tetkik 
bakımından büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulmaktadır. 

Taymis diyor ki: 
"Ameli addedilen ve Paris teklif

lerinin hazırlanmasında amil müla -
bazalar, pek bariz olan bu hakikati 
nazarı dikkate almamıştır ve İtaly:m 
haı bi, Habeşistamn geniş bir kısmt
nrn İtalyaya verilmesini hiçbir za
man haklı gösteremez. Askeri vazi
yet esaslı surette tetkik edilecek o
lursa Habeşistanda ancak İtalyanlar 
için mevcut güçlüklerin son günler
de bir kat daha artmış olduğu netice
sine varılabilir.,, 

Pariste 
Laval Reisicumhurla 
Görüşmeğe Başladı 

Paris, 20 A.A. - ·cumurreisi Leb 
run. il~ Lav.al arasındaki görüşme _ 
de ıhtılôlın aldığı son vaziyet üzeri 
ne siyasada nasıl bir değişiklik vu 
kua geleceği mevzuubahis olmuş _ 
tur. 

Fransız Gazeteleri 
Mussoliniye Şiddetle 
H Ü c u m Ediyorlar 

Paris, 20 A.A. - Fransız gazete
leri, Avam Kamarasının dünkü celse
sini, "Laval - Hor projesinin gömül
mesi töreninin son safhası,, diye tav
sif etmektedir .. 

Fransız gazeteleri, Sir Samvel Ho
run cesurane hattı hareketini ehem· 
miyet1e kaydetmekte ve sulh telklif
lerini çıkmaza sürükliyen sebepler· 
den bahsetmektedir. Gazeteler, Muo;-

Alı;ay (Kadıköy iskelesi baıı me-
~~~) nı~ 

Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Sirketi merk1!2 acen-

tesi Telefon 22925 
Sark Demiryolları müracaat ka-

lerni. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpaşa Telefon 42145 

Liman hareketleri 

Buıün limanDtıızdan cidecek -vapurlar: 
Saat 

19.- Mersin Ayvalığa 
20.- Kemal Karabigaya 
19.- Bursa Bartma 

Buıün limanım.ısa ıelecelı: npurlaı 
Saat 

15,30 İzmir Karadenizden 
6,30 Saadet Bandırmadan 

16,15 Oğur İzmitten 
17.- Kocaeli Mudanyadan 
6.- Mersin Karabigadan 

8,30 Bartin Bartmdan 

Davetler, toplantılar 

KADIKÖY AS. ŞUBESİNDEN : 
Şubemiz yedek subay defterinin 331 sa· 

yısmda ya:rılı Yedek Yaya Asteğmen Kır· 
şehirli 316 Dğ. Hamza Oğ. Ömer Fevzi 
Istanbulda ise ilandan yirmi dört saat i
çinde hariçte ise bulunduğu mahal askerlik 
şubesi vasıtasile adresinin şubemize bildi
rilmesi gerektir. 

[Baştarafı birincide] 

solininin hattı hareketinin büyük bir 
hayal inkisarı doğurmuş olduğunu 
yazmaktadrr1ar. 

Sağ cenah gazeteleri, Avam Kama
rasının dünkü celsesinin pek ehemm~ 
yetli ve nazik bir celse olduğunu ve 
neticelerinin imparatorluk hudutları 
dışında da duyulacağını yazmaktadı:
lar. Sir Samvel Hor, dünkü müzake
reden sonra prestijini asl~ kaybet
meksizin ve şerefi asla haleldar ol
maksızın, bilakis nazarlarda büyümüs 
olduğu halde çxkmrştrr. -

Sol cenah gazeteleri, aylardan _ 
beri Mussolini taralından yapılan 
ve biribiri üzerine yığılan hatlar • 
dan bahsetmekte ve Ducenin bu 
hatalara kendisine uzatılmış olan 
tahlisiye sırığına hemen yapışma • 
mak gibi son bir hata daha ilave 
etmiş olduğunu yazmaktadır. Bu 
gazeteler, ltalyanın Fransa ve in _ 
giltereyi anlamamış olmasından do 
layı duydukları hayreti acıkça söy. 
lemekte ve Fransız • lngiliz hüku _ 
metlerinin Lava[ _ Hor teklifleri yü. 
zünden genoyun darbelerine uğra _ 
mış olduklarını ilave evlemektedir. 
ler. Bütün bunlara hodbinlik ve mü 
railik gibi ithamlarda bulunmak 
suretiyle cevap vermek, pek fazla 
ileri gitmektir. 

Fransız sol cenah gazeteleri, Mus
solininin en hararetli takdirkarlarr o
lan Fansızlar arasında hile onu bu
gün tasvip eden tek b\r Fransız bulu
namıyacağr fikrindedir. Fransa, ihti
lafı tahdit etmek ve mev:ı:ileştirm,.k 
için yapmış olduğu teşebbüslerle Av
rupaya hizmet etmiş oldu~una kani
dir. Bu, İtalya tarafından İngiltereye 
karşı bir tecavüzde bulunulduğu za
man Fransa seyirci kalacaktır, demek 
değildir. Hayrr. Fransız - İngili2: 
tesanüdü bütün kuvveti ile kendini 
gösterecek idi. Çünkü, İtalya tara
fından İngiltereye karşı yapılacak 
bir tecavüz, yalnız bir delilik olmak
la kalmiyacak, bir cinayet hem de Av 
rupaya karşı irtikap edilmiş bir cina
yet olacaktı. 

Romada 
İtalya: "Aldığım Yerlerden 
Bir Karış Vermem" diyor 
Roma, 20 A.A. - Popolo di Roma 

gazetesi, yazıyor: 
İtalya zaptedilmiş olan toprakları 

kendisinden alacak olan herhangi bir 
hal suretine.... karşı koymak için her 
şeye karar vermiştir. 

Ne iktısadi muhasara, ne diplomasi 
hileleri ve ne de şiddet, bize bir avuç 
toprağı bile terkettirmiyecektir. İt:>1-
ya, hakkından vazgeçmeye ve şerefi
ne mugayir harekette bulunmaya ic
bar edilmek istenildiği gün Avrupa 
sulbü tehlikeye düşecektir. 

Adisababada 
Negü.s: "Kimin Malını Ki
me Veriyorsunuz?" Diyor 
Adisababa, 20 A.A. - Hükümet, 

Fransız, İngiliz tekliflerine olan ce
vabını bu iki memleket elçilerine dün 
öğleden sonra vermiştir. 

Habeşistan, Paris planını kat'i su
rette reddetmekte, İtalyanın 1908, 
1928 andlaşmalarma riayet etmediği
ni ve şimdi ise, taarruzuna mükafat 
olarak arazi iste~iğini, Habeşistana 
medeniyet sokmak vadinde bulunan 
bu memleketin hastaneleri bombardı
man ~ttiğini, kadın ve çocukları öl -
dürdüğünü, bütün beynelmilel hü
kümleri ihlal ettiğini bildirmektedir. 

Habeşistan, bu talepleri kendisi 
kadar Milletler Cemiyetinin de hak
sız addettiği kanaatindedir. Habe'.Ş 
hükumeti, lüzumlu olan vesaite ma
lik olmaksızın da, topraklarmı son 
haddine kadar müdafaaya azmetmiş· 
tir. Habeşistan, İtalyaya hususi eko
nomik imtiyazlarda bulunmayı da 
reddetmektedir. Fransız ve İngiliz 
hük:funetlerine ve ihtilafı tetkik ede. 
cek İtalyayı mutaarnz olarak ilan et 
miş olan bütün Milletler Cemiyeti a
zasına itimadımız vardır. Bu memle
ketlerin savaşı durdurmak için icap 
eden bütün vesaite müracaat ve mu
taarrıza karsı bütün zecri vasıtaları 
tatbik edeceklerini ümit ediyoruz. 

He rrio rt İCjİ n 
Çekilmekte 
israr Ediyor 
Paris, 20 A.A. - Radikal Sosya. 

list grupunun kendisine gönder _ 
miş olduğu sempati mektubuna ce -
vap veren Herriot, parti başkanlrğı 
vazifesi ile bakan sıfatiyle ifasına 
mecbur olduğu vazifeler arasında 
mütemadi bir tenakuz mevcut ol • 
maşına mani olmak için parti ba§. 
kanlığından istifasında sebat ede _ 
ceğini bildirmiştir. 

403 Maden Amelesi Açlık 
Grevi Yapıyor 

Varşova, 20 (A.A.) - Maden ame
lesinden 403 kişi, altı gündenberi Kat 
tovice yakininde bir maden kuyusuna 
kapanmışlar ve açhk grevi yapmağa 
başlamışlardır 

Türkiyede 
Yabancı 
#Subaylar 

Ankara, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Türkiyede bulunacak ecne
bi kara, deniz ve hava kuvvetleri 
mensuplarının kıyafetleri hakkında 
Dış Bakanlıkça hazırlanan talimatna
me Bakanlar Heyetince kabul olun
muştur. Talimatnameyi aynen bildi
riyorum: 

1 - Müsadei mahsusa ile ve resmi 
sıfat taşıyarak, 

A - M ünfeıriden veya heyet ha
linde Türkiyeye gelecek olan ecnebi 
ordu mensupları; 

B - Ecnebi bir askeri kıt'a, bir de
niz ve bir hava kuvveti halinde Türk 
sefainine ziyaret yapacak olan gemi· 
ler; 

C - Türkiye dahilinde yapılacak 
sporlar ve b'l.ına benzer müı:nasil hal
ler icin davet edilen ecnebi ordu men
supları Türk ordusu kıyafet kararr.a
mesinde vazılr Türk ordu mensunları
mn giydikleri kıyafetlerin muadili kr
yafeti taş=yabilirler. Ancak resmi zi
yaretlere ve tatbikat ve manevralara 
iştiraklerinde bu kıyafeti taşımaları 
mecburidir. 

2 - Sefaretlerin kara, deniz ve ha
va ata~eleri kıyafet hususunda bey· 
nelmilel adetlere tabidirler. 

3 - Transit suretile Türkiyeden 
geçecek ecnebi ordusuna mensup he
yetler evvelce Türkiye Cümhuriyeti 
Hükumetinden müsaade istihsal etmek 
sartile üniformalarile seyahat edebi
lirler. 

4 - Zaruri sebeplerle Türkiye hıi
dutlarr dahiline iniş yapmak mecburi
yetinde kalan veya sukut eden tayya
relerin içindeki ecnebi ordu mensup
larının zaruretin zevaline kadar bulun 
dukları mmtaka dahilinde üniformala
rım giymelerine müsaade edilir. 
Memleketlerine karadan av~~~tme-
1eri halinde Türkiye hudutl'\CI° ter
kedinciye kadar bu müsaadt!""'temdit 
edilir. 

5 - Zaruri sebeplerle liman ve ka
ra sularımıza sı~man veya levazımı 
seferiyesini tedarik mecburiyetile li
marılarımıza müracaat eden ecnebi se
faini harbiye ve muavinesi mürette
batının bulundukları liman dahilinde 
meçsiz veya kılıçsız olarak sadece 
günlük üniformalarile sahile çıkmala
rrna müsaade olunur. Birinci takdirrle 
sığınılan mahal meskun bir Iiman de
ğilse en yakrn sehir veya kasaba ile 
ayni kıyafetle irtibatlarına müsaade 
edilir. 

6 - lltica etmek suretile Türkiyeye 
gelen ecnebi ordu mensupları gerek 
münferiden ve gerek kıt'a halinde gel
miş olsunlar, her iki takdirde de ken
dilerine tahsis edilecek garnizon hu
dutları dahilinde günlük üniformalari
le dolasmalarma müsaade edilir. 

7 - Türkiye ordusunda gerek staj, 
gerek tahsile gelecek ecnebi subayla
nnm vazife başında kendi üniforma
larını giymelerine müsaade edilebilir. 
Bu müsaade yapılırken icabında mü
tekabiliyet esası da gözetilir. 

8 - Yukardaki maddelerde gös
terilen vaziyetler haricinde Türkiyede 
bulunan bütün ecnebi ordu mensupla· 
n sivil elbise giymeğe mecburdurlar. 

Atatürkün 
Ankaraya Ayak 
Basbğı gün 
Ankara liselerinden yeti~enler ce 

miyeti umumi katipliğinden: 
Ulu Önder Atat:ürkün AnkarBıytl 

ayak bastığının senei devriye3İDİ 
tes'iden 27 .Birincikanun.935 cuma 
gÜnÜ saat 15 de Cağaloğlundaki 
Ha1kevi salonunda toplanılacaktır. 

Bu büyiik günün 1ayik olduğu 
veçhile yasatılması için bütün arka. 
daşlann ve arzu eden kardeşleri•mi 
zin gelmeleri rica olunur. 

Vurulan Çinli Gazeteci Öldü 
Hong - Kong, 20 (A.A.) - Hong -

Kong'un en mıi.ihim gazetelerinden biri 
nin direktörü olan Lai-Kuno-Chi bun 
dan bir kaç gün evvel bir iki kurşun 
yemişti. Şimdi o kurşunların açtığı ya 
ralarm tesirile ölmüştür. 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Büro 
sundan: İstanbul Evkaf idaresi tara -

fmdan Gedikpaşada Müslim sokağında 

36 No. da Zoiça ve Halrcıoğlu Mehmet 
oğlu mahallesinde Gülşen sokağında 

42 No. da Peruz keza Gedikpaşada. 

Müslim sokağında 36 No. da Efrosini 

aleyhlerine yangından evvel Asliye il
çüncü hukuk mahkemesinde ikame e

dilen davamn yenilenme muamelesi sı 
rnsmda: Zoiça Peruz ve Efrosinin gös 

terilen adreslerine yollanan davetiye 

varakası arkasına mahkeme mübaşiri 
tarafından verilen meşruhatta ikamet 

gahlannın meçhul bulunduğu beyan e

dilmesi üzerine haklarında bir ay müd 

detle ilanen tebligat yapılmasına ka -
rar verilmiş olmakla tetkikatın ya;;t• 

lacağı 21~1-935 saat 10 da büroda 

hazır bulunmaları tebliğ makamına ka 
im olmak üzere ilan olunur (17918) 
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1 hisarlar Umum Müdürlüğünden: 

ı - Maltepedeki Tütün Enstitüsü için şartname ve 
nümuneleri mucibince 700 lira muhammen bedelli muh
telif eb'adda 140 aded kornişli perde 9-1-936 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek ve izahatı saire
~ini almak üzere Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şu
besi ile Maltepedeki Enstitü Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatta yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte 
"Kahataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonuna müracaatları. ( 7991) 

36 Adet 850 lira muhammen bedelli resim ve şartnamesi 
mucibince maroken pomye koltuk. 

( 6-ı .. 9 3 6 Pazartesi saat 11 de) 
24 adet 650 lira muhammen bedelli şartnamesi mucibin
ce muhtelif eb'adda masa. (7-1-936 Salı saat 11 de) 
31 adet 850 lira muhammen bedelli şartnameleri muci
bince kitaplık, büfe, dolap, etajer, sandalya. 

(8-1-936 Çarşamba saat 11 de) 
1 O adet 700 lira muhammen bedelli resim ve şartnamesi 
mucibince muhtelif eb'adda sabit dolap. 

(10-1-936 cuma saat 11 de) 
1 - Yukarıda mıktarları ile muhammen bedelleri 

yazı y..nıalzeme hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla sa
tın t acaktır. 

2 t- İstekliler, şartnameleri görmek üzere Kabataşda 
Levazım ve mübayaa şubesine, resimleri görerek izaha
tı sairei almak için de Maltepedeki Tütün Enstitüsü Mü
dür1üğüne müracaat edilebilir. 

3 -Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
lerde muhammen bedellere göre yüzde 7 ,5 muvakkat gü 
venme paralariyle birlikte Kabataşda levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. (7992) 

T crübeJi, .. bir .. Türk katip 
Aranıyor 

Ticaret mektebinden mezun, bir ticarethanede aıgari ıki sene ça
lışmış bulunması Fransızça, İngilizce veya Almanca lisanlarından 
birini bilmesi şarttır. 

Müracaat, Salı ve Çarşamba günleri saat 3 - 5 kadar 

KURUKAHVECi MEHMET Ef. MAHTUMLARI 

Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirke
tinden: 
Şeker Sandığı Ahnacaktır. 

1936 senesi zarfında Fabrikalarımız iç!n 
satın alınacak sandıklık kereste, kapalı zart 
usulile 11 Sonkanun 1936 tarihine raslayan 
Cumartesi günü saat onda lstanbulda Sah 
çekapıda Taş Handa Şeker Bürosunda ta 
tibine ihale olunacaktır. 

ŞARTNAME, lstanbulda Şeker Bürosun 
dan istiyenlere verilmektedir. 

lstanbul Deniz Levazımı 
Kom·syonu ilanları 

Kilo 
10000 

45384 

Cinsi Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme günii 
Süt 1200 Lira 90 Lira 30 B.Kanun 935 

Pazartesi Saat 14 
Ekmek 5446,08 ,, 408 L.46 Kr. 24 B.Kanun 

935 Sah Saat 14 
Heybeliadadaki Deniz Harp mektebi ve lisesi ihtiyacı 

iç~ n 13 Birinci kin un 9 3 5 de ekmek ve 1 7 Birincikanun 
9 3 5 de Süt için yapılan eksiltmelere istekli çıkmadığın
dan bu maddeleri!\ yukarda yazılı tarihlerin hizasında 
gösterilen saatlerde açık eJr ·· ..,ıeleri yeniden yapıla-

caktır. İşbu gün ve saatte eminat makbuz veya 
mektuplariyle isteklilerin mpaşadaki Komisyon 
Başkanlığına başvurmaları. , , ::J 7 7) j 

PAK YAGCI 

S. HA YALOGLU 
İstanbul Balılı;pazar caddesi No 10 

TELEFON : 21530 
Yağ meselesi halledilmiştir. 

Ticarethanemde satılan bilftmum mal
ların pak ve hilesiz olduğunu sureti kat'iy
yede temin ederim. 

1 Kanunuevvel 935 den itibaren hali-
hazırdaki fiatlara zam yapmaksızın yüzde 
10 tenzilat yapacağımı arz ile bir defa teş
rifleri menfaatleri iktizasındandır. (9828) 

AsipinK nan 
Sizi so!)uk algınh~ından, nezleden gripten, baş 

ve diş ağrılarından koruyacak en iyi na~ budur. 
ismine dikkat buyurulması 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
İstanbul Beşinci lcra Memurluğun

dan : 

Evvelce Şişlide Ebekızı sokağında 

Aygün apartımanında S numaralı da
irede iken halen ikametgahı meçhul D. No. Semti ve Mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 
bulunan Eşref Şefiğe. 

89 Beyoğlu Şahkulu 

İstanbul Ayvansaray 

Küçük Hendek 

Atik Mustafapaşa 

E: 46-48 Kagir han'e ve dük
Y. 40-42 kanm 24/120 his 

860 açık 
artırma 

Fuadin bedeli icardan zimmetinizde 
alacağı olan 7 5 liranın maa masarif te 
mini tahsili talebini havi dairemizce 245 

367 

465 

1038 

1210 

1258 

1270 

1271 

1272 

2322 

Beyoğlu Kamerhatun 

İstanbul Divanyolu Atik 
Ali paşa 

İstanbul Eminönü Şeyh 
Mehmet Geylani 

Fener Abdi Subaşı 

Büyükada Yalı 

Büyükada Yalı 

Büyükada Yalt 

Büyükada Yalı 

Büyükada Karanfil 

E. 4 Y. 6 Kligir hanenin ta-

Şirket 27-29 

Sofucu han • 13 

mamı 

64 metre arsanın 

1/2 his. 
Sofucu han alt kat 
kagir odanın tama-
mı 

Meyhane E. 17-Y. 23 Kagir mağaza üstü 
odaların 295/1440 
his. 

E.Balat cad. Y. Mur- 31,25 metre arsanın 
selpaşa E. 6, 90/ 120 his. 
E. Valsami Y. Yavuz E. ve Y. 6 ma- 133metre arsanın ta-

hallen 8 ada mamı 
34 parsel 11 

E . Macar ve küçük ka
rakol yeni yirmi üç ni
san ve küçük karakol 
cad. 

E.11-13 Y. 63,50 metre arsanın 

2-15 ada 6 72/90 his. 
parsel 9 

E. Yazıcı Y. Oltacı E. ve Y. 12-14 
ada 28 parsel 19 

E. Yazıcı Y. Oltacı S. 6 Y. 21 ada 
23 parsel 3 

E. Fişekhane Y. Çar- E.4 Y. 15 ma
kıfelek hallen 34 - 36 

ada 204 par
sel 12 

52,25 metre arsanın 
448/ 4480 his. 
97 ,50 metre arsanın 

tamamı 

Kagir hane ve ah
şap oda ve bahçe
nin 14/46 his. 

550 
" 

64 
" 

100 .. 
1625 kapalı 

zarf 
250 açık 

artırma 

400 .. 
576 

" 

21 .. 
300 

" 

182 ,, 

tanzim edilen 935-2968 numaralı öde-

me emri tebliğ edilmek üzere ikamet
gahınıza gönderilmiş ise de mezkur ika 
metgahı terkettiğiniz ve yeni ikametga 
hmızın da meçhul olduğu anlaşılmış ve 

ödeme emrinin bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 
bu ilan tarihinden itibaren bir ay için-

de yukarıda yazılı borcu ödemeniz; 
borcun tamamına veya bir kısmına ve 

alacaklının takibat icrası hakkına söz
le veya yazı ile itiraz etmeniz ve et -
mediğ!niz takdirde yine bu müddet i -

çinde kanununun 74 üncU maddesi mu 
cibince mal beyanında bulunmanız ıa. 

7.ımdır. Beyanda bulunmazsanız hapis
le tazyik olunacağınız ve hakikate mu 
hatif beyanda bulunursanız hapisle ce 

zalandırılacağınız mezkOr ödeme emri 
nin tebliği makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. (17923) 

Basımevinin Bastığı Kitaplar 
J ira Kş. 

1 25 

o 40 

o 50 

') 75 

o 75 

o 75 

o 75 

o 15 
o ıs 

1 50 

75 

50 

Kitabın ismi Müellifi 

Gönülden Gönüle 
Muvaffakiyet 

M. Turan 
Gasson tercümesi Muallim Mübahat 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç Yolları 

Kendini Tanır mısın ? 

Tali Sensin 

Müşküllerle Mücadele 

İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bulmak Sanat• 

Türk Kraati 

Beş Mürebbi 

Kılıcımı Sürüyorum 

" " 
" .. 
,, " .. 
" .. 
.. .. 
.. " 
Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 
Reşat Enis 

Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirke 
tinden: 

1936 senesi zarfında Zonguldak Havza 
sından alınacak kırkbin ton maden kömürü 
nün Şeker Fabrikalarımıza kadar taşınması 
işi; kapalı zarf usuliyle 11 Sonkanun 1936 
tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat on 
birde lstanbulda Bahçekapıda Taş Handa 
Şeker Bürosunda talibine ihale ol4nacaktır. 

Şartnamesi, lstanbulda Şeker Bürosun
dan istiyenlere verilmektedir. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Taksim - Yenimahalle ve Taksim - Tarab ya arasında işleyen 
otobüslerin kış tarif esidir. 
Tal.isimden Y enimahalleye 

Saat Dakika 
6 30 
7 30 
8 30 
9 30 

10 30 
11 30 
12 30 
13. 30 
14 30 
15 30 
16 30 
17 30 
18 30 

Taksimden Tarabyaya 
Saat Dakika 

7 30 
8 30 
9 30 

10 30 
12 00 
13 30 
14 30 
15 30 
16 30 
17 30 
18 30 
19 30 
20 30 

19 30 Bu saatlarda Yeniköy 
20 30 ve Yenimahalle posta 
22 00 ları bir arada bir araba 
23 30 ile yapılacaktır: 

Y enimahalleden Taksime Y eniköyden Taksime 
Saat Dakika Saat Dakika 

6 40 6 10 
7 20 7 30 
7 50 8 30 
8 20 9 30 
9 00 10 45 
9 40 12 00 

10 20 12 50 
11 10 15 00 
12 00 ıs 20 
13 00 16 30 
13 50 17 40 
14 35 18 30 
15 30 19 10 
16 30 
17 30 
18 30 
19 30 . 1 

Yeniköyle Büyükdere arasındaki yolun açıldığında değiştırı .. 

4115 Kuzguncuk E. Hacı Kaymak Y. 
Menteş E. 12 

433 metre arsanın 

1/2 his. 225 

mek ve 1-12-935 tarihinden 1 Nisan 936 tarihine kadar mutebe)r 
olmak üzere kış mevsimine mahsus tarifedir. (B) (~ 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mah ===---==-=-=:-=~========z=A=Y=l==1=.n=s=te:::r=z= ... io::tb=e=rm=an kunıpan 
kemesinden: Mimar Ziya tarafından bi gelmemelerinin makul bir sebebe ru • 

6346 

7396 

7447 

7636 

Tophane Kcırabaş 

İstanbul Küçükpazar 

Bur gaza danı 

Beyoğlu Karnerhatun 

Lüleci ve ÇÜbukçular 

E. Mahmudiye cad. 
Y. Keresteciler 
E. Hacı Balaş Y. Gök 
Demir 
Fesli yan 

E. 10 Y. 20 

E. 2 Y. 214 

Y. 4 

E. 23 Y. 25 

Ahşap barakanın 
29376/31104 his. 
Kagir dükkanın 45/ 
280 his. 
Ahşap hanenin 14/ 
72 his. 
Ahşap baraka ve 
dükkfin ve ahşap o
da ve bahçenin 1/4 
his. 

100 

210 

100 

70 

.. 
" 

., 

,, 

.. 
Yukarda evsafı yazılı gayrime~.kulle: on gün müddetle.satışa çıkarılmıstır. İhaleleri 6. 1. 936 tarihine tesad:if 
.. den Pazartesi günü saat on dorttedı r. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

Galatada Azapkapısında Şükrü Zade müstenit olduğunu bildirmemiş olma- yasının 933 senesinde Samos vapu 
• • f ·ı 1 Z markalı 

Şükrünün mağazasında Mühendis Mes 
ut oğlu Kemal ve mimar hanı esk\ oda 

lanna mebni yeminden kaçınmış ve ye r~nun 51 ıncı se erı e ge en 
1-4 numaralı ev eşyasına ait ordino ~a: 

cısı Cemal aleyhine açılan 934-652 dos 
ya numarasile açılan 658,37 lira alacak 

min edecekleri vakıaların sabit ol • d·-erını 
ıafımdan zayi olmuştur. Bir ıg k 

muş sayılmasına karar verilmiştir. çıkaracağımdan eskisinin hüktnÜ Y0

1 
.; 

lşbu kararın neşri tarihinden itibaren Be cı 
davasında asıl borçlu Cemale dava edi 8 gün içinde arzuhal ile yemin edecek 

len mikdarın borcu olmadığına ve ke- lerini beyan ve 24-1-936 cuma günü 
fili bulunan Kemale de işbu borcun saat 14 de mahkemeye gelerek yemini 
500 lirasına milteselsil kefil bulunma- de yapabileceklerinin ve aksi takdirde 

dığına dair yemin etmek üzere vaki da mezkur kararın kat'ileşerek ona göre 
vete rağmen borçlular muayyen gün esas hakkında hii~iim """!rileceği ilan 
ve saatte mahkemeye gelmedikleri gi- olunur. ( 17921) 

tur. _.... 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTA 
Bırincı Sınıt ~liilehassıf: 

6
< 

Bnbıali) Ankara cnddes No 16(1 " 
Telefon 22566 



TORKiYE 
KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

iŞLElME ŞiRKETINDEN: 
~ 20 Klnunevvel 1935 Cuma sabahından itibaren 

Beher 

Beher 

büyük kutu 

Küçük kutu 

. 

60 
50 

satdacaktır. 

paraya 

paraya 

Bufiyatlardan fazla iatiyen satıclların şirketin acentata nna ve· 
ya doArudan do~ruya şirkete bildirilmesi sayın halkdan rica olunur 

latanbul Harici Aakeri Kıtaab ilinlan 

lstanbul Levazım Amirliğı 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Harbiye okulu için on bu
çuk ton bulgur 25-12-935 
Çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu on altı 
buçuk kuruŞtur. İlk temina 
tı yüz otuz liradır. Şartna
me ve nümunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gel
meleri. ( 313) ( 7723) 10123 

• • • 
Harbiye ve merbutu okul 

lstanbul Komutanhğı 
Sabnalma Komıa,onu 

Hini ara 

Komutanlık Birlikleri i
çin kapalı zarfla alınacak o
lan 40.000 kilo sade yağın 
muhammen tutan 38.000 
liradır. İlk teminatı 2850 li
radır. Eksiltmesi 25 Birinci 
Kanun 935 çarpmba günü 
saat 15 tedir. Sartnamesi 
komisyonumuzdan 250 ku
ruş mukabilinde verilir. Ar

lar için 3 5 ton pirinç 2 5-12-
935 çarşamba günü saat 15 
te Tophanede Satınalma Ko 
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 10400 lira
dır. İlk teminatı 780 liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülür. İstekli
lerin kanuni vesikalarile be
raber ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini Ko
misy<.'na vermeleri. (320) 

Aşağıda yazılı iki kalem arpanın fiatı Komisyonca 
gali görüldüğünden yeniden aynca iki kalem buğday 
kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. Sartnameleri 
her gün Tekiİ'daimda Askeri Satmalma Komisyonunda • 
Ankara ve İstanbul Levazım imirlilderi Satmalnıa Ko
nı;syonlannda görülebilir. Eksiltmesi Tekirdaimda 
Tümen binasında Askeri Satmalma Komisyonunda 
~aprlacaktır. Eksiltmeye girecekler Tecim odasında 
kayıtlı olduklan ve ehliyeti ticariyelerini cösterir 935 
senesinde Tecim odasından aldıkları vesikayı ve vekil 
1tönderenler bunlarla beraber Vekiletnamelerini Ko

(7730) 10124 
••• 

Harbiye ve merbutu o-
kullar için 10 ton sabun 
26-12-935 Perşembe günü 
saat 14 te Tophanede Sa
tınalma Komisyonunda a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2700 liradır. 
İlk teminatı 202 .buçuk lira 
dır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. (~21) (7731) 1012s 

zu edenlerde öğleden evvel 
görebilirler. Eksiltmeye ci
rec:elderin ilk teminat mak· 
bua veya mektublarile 2490 

misyona göstermeye mecburdurlar. 
Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Komis

yon Başkanlığına verilecektir. ( S 14) ( 7913) 
Cini( Mıktan Teallm yeri 'Muhammen llavübt lbaıe T .cin 

No. h kanunun 2. 3cü mad
delerindeki vesaikle birlikte Arpa 

Kilo w.u t9DIData .. IUtl 
X. Su. Lira Ka. 

720000 Tekirdal 5 60 3024 00 
••• 

Haı-biye ve merbutu o-
ihale .mtü vakti muayyen- Arpa 
den en az bir saat evveline 

360000 Malkara fS 10 

e 50 

1047 00 

1H7 50 

3-1·936 Cuma 
a. u 

3·1-936 Cuma 
S.16,SO 

2-1-916 Per. 
tem be 

kullar için 10 ton zeytin ta- ....................................... .. 
nesi 26-12·935 perşembe 
,µıtü sa t 14,30 ~ Topha-kadar teklifnamelerini Fm- Sert Butday 340000 

dıldıda Satınalma Komis-

10117 

••• 

d . ~ 
1-19 .... JliW~iN· .... olarak 

nacaktır. Tahmin bedeli 
10433 2200 liradır. İlk teminatı 

müaait teraitle aatılll'. Ve lu,metli hecliyel• ...uir. A ..... ı Balaçelrapr, 
Bona karpamda No. 61 2 Mütekaidini ukeriJ .. • M. Hamcli 

• 

Fatih Askerlik Şubesi bi
naaı tamir ettirilecektir.Mu 
hammen bedeli 1454 lira 5 
kunqdur. İlk teminatı 109 
Yüz dokuz liradır. Eksilt
meai. 25 Birincikinun 935 
Carlamba cünü saat 15,30 
dadır. Şartnamesi komisyo
numuzda öğleden evvel gö-

• • • 165 liradır. Şartnamesi Ko .. _________ .... _ .... __ ... 9!1~03~2!la 

rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat makbuz 
larile birlikte ihale günü vak 
ti muayyende Fmdıklıda Sa 
tmahna Komisyonuna gel

t b l'd T h ed B · . . • misyonda görülebilir. İstek ,._ .. ___ .. _____________ , .. -

0 d
staDn "ku. a ... opb~ e 129 ayramıç gar7nızonu ıç1n lilerin belli saatte Komisyo-

r u ı ımevı 1çın . ır u~ ve aynca 1 ~ to~ unun na elmeleri. ( 3 2 2) ( 7 7 3 2) 
tabaıı aranıyor. Talıplenn kapalı zarfına 1stekli çıkma- g 10126 
hazır elbise imal eden bir dığmdan 3 lkincikinun 936 • • • 
fabrikada ustabaşı olarak ça cuma günü saat 14 te kapalı Harp Akademisi hayva-
lışmak iktidarını haiz tahsil zarfla alınacaktır. Beher ki- natı için 200 ton yulaf 
ve tallın görmüı olması il- İosuna 14 buçuk kuruş fiat 23-12-935 pazartesi günü 
znndır. Taliplerin tahsil de- tahmin edilmiştir. 129 ton saat 15 te Tophanede Satın 
recesini ve kabiliyetlerini unun muvakkat teminatı alma Koıpisyonunda kapalı 
gösterir vesikalanm hami· 1400 lira 63 kuruş ve 13 7 zarfla eksiltmesi yapılacak
le. 'Jirincikinun 935 niha· ton unun muvakkat temina tır. Tahmin bedeli 12 bin 
yetine kadar İstanbulda tı 1500 lira 15 kuruıtur. Ev liradır. İlk teminatı 900 li
Tophanede iki numaralı Le- saf ve şerait eskisi gibidir. radır. Şartname ve nümune 

Hava kurumu. büyük piyankosu 
BÜYÜK iKRAMiYESi: 

( 500,000) Liradır 
vazım Dikimevi Müdürlü- İsteklilerin 2490 sayılı si Komisyonda görülebilir. 

10111 tüne müracaat etmeleri ve kanunun 2, 3 maddelerinde İsteklilerin kanuni vesika· 
mezkilr vesikalann birer su· istenilen vesikalarla beraber larile tekliflerini ihale saa-

meleri. (7711) 

Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 
30,000; -!5,000; 20,000; 15,000; 
10,000 Lirahk ikramiyelerle ( üç ) 

( 100,000) lirahk mOkAtat vardır. 
K .. lde: Yllbafa 9edıll ıapllacaktlr ... 

811•t1-= ( 2,8 ) , ( S ) ve ( 10 ) llradar. 

• • • 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri hayvanatı için alı
nacak olan 550.000 kilo Yu-

retlerini istidalanna rapten teklif mektuplarını ihale tinden bir saat evvel Komis adet 
oraya bırakmalan. ( 508) saatından bir saat evvel Bay yona vermeleri. ( 32 3) 
(7786) 10211 ramiçte Satmalma Komis- (7733) 10121 

••• •• • • 
lafa verilen fiat makamca pa Pm h. • • 35 520 yonuna vermeleri. (515) Harp Akademisi Hayva-
halı örüld""ğünden 4 l- ar lsar lçın ' (7909) 10430 

~~nn~6 c~il~392,000~~ • • • ~=~~------------------1-~_ 
Vakit kaıbet•ed•n h ... en blletlnl&I alınız ••• 

aünii saat 12 dedir. Kapalı kapah zarfla ebiltmeye ko- K?ny~da~ ~ar için 23-12-93~ paz8.rtesi :u c..,an ............ llafmo11t8t aranl,or 
zarfla alınacaktır. Muham- nulmuıtur. İlk peyi 2674 li- 30 bin kilo pınnç pazarlıkla saat 14 30 da Tophanede Anadoluda büyük bir tehrin 6000-220 volt tansiyonunda olan 
min tutan 34045 liradır. İlk radır. İhalesi 2 İkinci- ':'tın ~acaktır. ~steklile- Satmalm~ Komisyonunda fehir pbekeıinin idaresi için bir~ Amiri veyahut bapontör 
teminatı 2SSS liradır. Şart- kinun 9 3 6 perşembe nn 4.73 lirahk teminat m:K· yapılacaktır. Tahmin bedeli aranılmaktadır. Müracaat edeceklerin yüksek ve alçak tevettür 
namesi her gun·· Komisyonu· günü saat 14 te yapdacak- tup veya makb~lm:!l~. 7560 liradır. İlk teminatı kablo,bavaibatvetran formatörkuruşlanndaanlayıth,tecriibell 

tır t kl" • v· Sa 23 12 935 pazartesi pnu ve liyakatli oknaaı llmndır. Almancayı bilmek esbabı tercihtir. 
muzda • sörüle~ilir: Eksil~- ~ atKe ~nn ıze -~- ~ ll de Konyada Komis- 567 lira~. ~ !9 Mufaaaal teklifler Anbrada 294 posta kutusuna gön~rilmelidir. 
meye ııreceklenn ilk temı· • 8 omısyonuna c~ . niümınest Komısyonda ~ - .==-=---== =.====-===== =-== ===========-
nat makbuz veya mektubla- len. (507) (7787) yona gelmelen. (SıO) rül. ebilir" • İateklilerin kanun- mısyona celmeleri. (348) . 

ıA..... (8007) (8005) ........ A.il• ................ Oçüıa 
rile 2490 numaralı kanunun '""" aa istenilen vesikalarlle tek • • • ei 1aa1m1ı: daireainclen: 

2, 3 dl maddelerindeki ve- liflerini ihale saatinden bir Istanbul Levfzun Amir- N".....t a.ndmdma kocua P-..J. 
saikle birlikte teklifnamele- M a ı ı· ye Ve ka"' 1 et·ı n den·. saat evvel Komisyona ver- liğine bağlı kıt' at ve müesse- bda Cemea eokafwcla 24 amnarola 
rini ihale saatinden en u me1erL (324) (7734) sat için 500 ton bufday im- laanede 1akia v .... Kuyumci1u 
bir saat evveline kadar Fm- 10128 dın1m 23 B" · iki" •••Pine qtıil .... _. da•unua • 1 - Muhtelif aikl~de olmak ta.. cem'an 24,000 ... ası ınnc nun icra 1rr1 .... _ ....... .ı neticeeia. 
drkhda Sa~ Komıs- şişe yerli mamulitı zamk kaP*h sarf UfUlile eatm alma- Kuleli Askeri Liwi fizik 935 Pazartesi günü saat 11 tle: Bop-•laruaa dair mahk ... •. 
yonuna vermelen. (7893) caktır. ve coirafya liboratuvarlan de Tophanede Satmalma Ko et .. cıba 934 .• 2279 nüm.o" 

_________ 
10

_
429

_ 2 - Muhammen la)meti 47f5 Undır. ı.t,lrHıeriıı 357 için 41 kalem malzeme 6 Su· misyonunda pazarlığı yapı- !!;...~.~: ;::.ınK havi ilim• 

1 1 
lira 38 kunqlult aaıv-.t ..,mtt mektaplmile birlikte bat 938 perşembe lfinü saat lacaktır. Beher kilonun kır· ... .......;; ... ~eehal ..:;:::::;.: 

"U C U K 1 LA" LA R 23 birincikinun 193Ş Wihia.ıesadilf eden pazartesi CÜ- 14 te Tophanede Satmalnıa ma ücreti 40 santimdir. Son t.iaaen Ollaen teblifi •enı•p ~ """ 

Profe.ar doktor Raıit Tahıin Tuk-
1awl. Sinir ve deliler haıtalıklan bi
rinci n bq öğretmeni. - Bostancı, 
Tepe mahalleli 103 numara. Telefon: 
aMS2 

10495 

nü saat 15 te Maliye Vellllltl kutasiye müdürlüğünde Komisyonunda açık ekailt· teminatı 300 liradır. Sartna- •lf olclatuad•• tarth" ·ıa"dar ·tı . 
müteşekkil komisyona .......... L Buna alt prtname Mer me. ile alınacaktır. Tahmin melli komisyonda eörillebi- ., ...... • Let da içiacl• ... "'" ·ca la 
kezde Kutasiye müdürlf.liUndeil, ~ Dolmabah- bedeli 1201 liradıt. tık te- lir. hteldilerin tielli saatte v~ Ka~ t ... ~.ı dan 

çe kırtasiye deposundan almabillr.-tlJM) (7Cl83) minatı go Ura 60 ~-~ seJ.meJeri. (347) -::-=..:•:_: .. 11
:; :_ • 

ıooa1 İsteklilerin b8Ui -tte JC0. (8006) :... n7114> • 



-- 12 ==~-=-.:::::==================================================:1~~-~================================================::--~rr-~~~-·~~1--;;;;;;;;;;;;=::::r-~---. 

• r 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

Dünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların bayat arkadaşıdır. İhtiyarları gençle§tirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir taravet veren Hasan Acıbadem ya~ile 
yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüh halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştmlan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldanmayınız. HASAN 

ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN D E POSU: Ankara - lstanbul - Beyoğlu 

,------~ vAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentahğı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata §Ubesi Tel: 43663 

Bartın yolu 
BARTIN npuru 21 birinci· 

kinun CUMAR 1 ESi saat 19 da 
CIDEYE kadar 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

' 

YENi YILA GiRiYORUZ .... . 
Kendiniz veya sevdikleriniz i~in en 

makbule ge~ecek Yılbaşı hediyesi 

1936 MODEL i 

TELEFUNKE 
radyosudur. 

Yeni TELEFUNKEN, berrak ve temiz neşri
yatı ile dünyanın takdirini kazanmıştır. En 
müşkilpeaent radyo meraklıları 1936 Modeli 

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

alamamışlardır. 
Yeni yıla girerken siz de 1936 Modeli 
TELEFUNKEN radyosuna sahip olunuz. 

Geliniz, görünüz ve kanaat getiriniz. 

BOURLA BiR_ADERLER ve Şs1. 
Ankara • lstanbul • lzmir 

ve S A T 1 E' nin bütün fUbelerlnde 
Anadotuda Satış yerleri: Samıunda: Albala - Adanada: Muharrem 
Hilmi - Kayıeride: Saatman - Giruonda Hacı Haaan - Trabzonda: 
Hacı Harun zadeler - Buraada: ~ oef - Konyada: Ali UIYi - Balıke· 
ıirde: Şah Mehmet - Gazi Antepde: Güulbey Zade müe&1eıeleri 

DuNYANIN 

~ 

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

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

Çok Mühim 
Erkek Yek.dın farkı yok 

Ademi iktidar, belgev· 
tekliii ve dermansızh§a 
karşı Almanya'da kiın St~ 
Hormona A. G fabrikuının 

GLANDOKRATiN'i 
kullanmak en emin ve 

müessir Cjaredir. 
Her eczanede kutu•u 200 kuruştur 

Türkiye acentasl : 
ZAMAn Ecza Deposu 

---• lstanbul __ .. 
9986 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprüba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

-- zade Han. Tel. 22740. _ .. 

Mersin yolu 
ERZURUM yapuru 22 Birin

ciklnun PAZAR ırünü ıaat 10 
da MERSiNE kaclar."7975,, 10533 

Ayvahk yolu 
MERSiN npuru 21 Birinci

kinun CUMAR fESI ırünü ıaat 
19da ıZMJRE kadar "7974,,10534 

Trabzon yolu 

varken bu 
ıztıraba katla· 

nılır mı? 

• 
1 

• 
Baş, diş, ağnları, nezle, kırgmlrk ve üşütmekten mütevellit bütün 
ıztırapların başlamasile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır • 

Mideyi bozmadan, kalb ye böbreklere dokunmadan 

1 En Seri Tesir En Kat'i Nettce 

Tecrübe Ediniz! 

TÜrkiyenin en şen, en 
güzel ve en zengin 

mizah gazetesi 

için resim hazırlıyorlar 
•••••• il 

1 

Ticarethaneleri iştirak etmiş ol
duğu arsulusal sergilerde daima 
birinciliği kazanmıştır. 

Ali Muhiddin 
ANKARA npuru 22 Birinci
kinun PAZAR ırünü 1aat 20 de 

Umumi neşrıyat ve yazı ışlen Müdürü: Etem izzet 8EN1C.t: 

HACI BEKiR 
Türk rahat lokumlarının emsalsiz 
olduğunu bütün dünyaya isbat 

etmiştir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Türkiyede meşhur olduğu kadar 
Avrupada dahi namı vardır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Şeker • Lokumlan Amcrikaya ka
dar nam almıttır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Bahçekapı-Merkezi KARAKÖY -
BEYGOLU • Pangaltı, Kadıköy -

Ankara • Kahire şubeleri 
TAŞRADAN BAYRAM SiPA
RiŞLERi KABUL OLUNUR 

i LAN 
Yeni sene için iyi bir tarzda bastırdığımız 

defterikebir, yevmi ye ve kasa defterleri 
___ ... matbaamızda satllmaktadır. 

RIZEYE kadar "7996,, Gazetec.ı1ik ve matbaacılık T . A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Bası1dığı yer : TAN matbaası. 

.. .... 
BUTUN 

AGRILARA 
KARŞI 


