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Bütün Dünyanı~ Gözü, 38 Yaşında İngi
liz Dış Bakanı Olan Eden'e Çevrilmiştir! 

"Eden ,, in Siyasası ; Zecri T ed-
birleri Şiddetlendirmek, 

Tecavüze Karşı Tedbirli Olmak 
lngilterede, Mussoliniyi 
Durdurmak için Kol/ek
ti{ Hareketin En Müessir 
Çare Olduğu Kanaati 

Hakimdir 
"Eden" in Dış Bakanı Olmasını, 
"Anlaşma Kapılarının Kapan· 
ması ,, Şeklinde G6r0yorlar 

Fransızlar ikiye ayrılmıştır: Sollar Radi
kal Sosyalistler ve Sosyalistler, "Eden" 

in zecri tedbirleri ıiddetlendireceğini u
muyorlar. Merkez ve sağ cenah gazetele
ri, daha mutedil davranmak Y.Olunu tuta
cağını umuyorlar. 

Laval ve Eden birkaç gün evvet Cenevrede, 
son hadiseler üzıerine ilk defa olarak kar§ı 

karşıya geldikleri z~ 

Havasının 
Yarını 
Türkiye ihtirauız bir devlet değil • 

air. FU.t politikada, endüstride, ba
yındırlıkta ve tanımda günden güne ar 
tan enerjisini, dinamik hüviyetini ve • 
ren bu ihtiras ne en Aciz komıuları ü
zerinde ne de dütmanlığı en kuvvetli 
bir tezahür gösterebilecek olan her
hanıi bir siyaset sürprizi üzerinde "ag 
ressif,, temayüller ifade etmez. Yalnız 
kendi bütünlüğünü en üzenilebilecek 
bir tekil ve kuvvetle icabında müdafaa 
edebilmeyi istihdaf eyler. 

lunet lnönünün altı ay önce, yük • 
•ek kumanda manivelalarını tuttuğu 
ulustan 50 milyon lira aramıt olmasın 
daki mina budur. Batbakan Türk ha
va subaylarının kumandasına en az • 
dan bet yüz yeni uçak verilmesini is
tiyor ve bu ilk parti ile karadan, de • 
11izden ve havadan gelebilecek her teh
like brtısmda Türkiyenin tarihl abide 
!erle dolu tehirlerini, küçük ve büyük 
uyısız fabrikalarını, tersanelerini, de
t1İz ve kara ticaret yollarını, mektep • 
lere giden yavrularını, tarlalarda çah
pn bacılarını, dayılanru, 1 O milyon 
Mebmetciti ve 7 milyon kadın, kız, 
yqh ve fehirliyi koruyabileceğini .ay. 
lüyordu. 

Atatürk ile Kamutayın yenj çalıt
ma toplantısına veche veren söylevin
de ismet lnönünü harekete getiren 
prensipi en can alan kıymeti ile bir 
daha §Öyle tekrarlamı,tı. 

"-Türkiyeye havadan saldıracak bir 
4lütman, kendi §ehirlerinin ve medeni • 
yetinin de havadan gelecek bir Türk 
alanı ile otomatikman tehdit edilmi§ 
elacağını anlamalıdır.,, 

Iıte. Kamutay Finans komisyonu • 
nun kısa bir iki tadil ile Kamutayin 
tetkik ve tasvibine sunduğu proje bu 
görüfleri hedeflerine ulaıtırmak iste • 
iinden dofmuttur. 

Son •erıiyi bir verıi olarak telakki 
etmek hatadır. Bunu, fertlerin hara
retle ishar ettikleri arzuyu, temayülü 
bir •iıteme ballamak ve bir intizama 
80tmak manuma almalıdır. 

Ve 21,5 milyon ile alınacak uçaklar 
irisi TUrk aacart bava plinmın ancak 
ilk merhalesine ulaıtıracaldardır. ikin
ci bir hamle ile bu plim realiu ettik
ten sonradır ki kendimizi her •iyau 
defitiklili karıısmda ve bUtün ihti
maller önünde tam bir emniyet içinde 

[Arkası 5 incide] 

TAN 

Vaziyet telgraflara göre, bu~ tarafta .ı. 
yasf çevetıleri dUfilndUl'en bOyilk me-

btmaı... ~
nın gözü bu otuz aekiz yatındaki genç 
diplomata dikildi. Bu dikkatin sebep
lerinden biri de İngiltere gibi yap ol
dufu kadar, tecrübeye de değer veren 
bir memlekette bu ya'ta bir gencin ik 
tidara ve en mütkül zamanda çağml
DUJ olmasında da görülebilir. Gelen 

rclm 
mak ve oradaki atqin A v.rupayı da tu 
tuıturmasının ön'line geçmek ve nlıa
yet 1u 90n aylar içinde geçen hidise
lerin milletlerin vicdanında uyandır • 
dığr endite ve ıztırabı gidermek için 
ne yapacak? Herkeı genç lngiliz nazı· 

[Arkası 9 uncuda] 

Bir Bakış 

Balkan Antanttnın 
Deniz Kuvvetleri 

Türkiye, Yugoslavya, Romanya, ve 
Yunanistanın Balkan antantı namına 
Uluslar Kurumu nizamnamesinin 16 
ıncı maddesinin 3 üncü f ıkraıı muci
bince kendilerine ha olarak dilten 
vazife ve taahhütleri dUrüıt bir ıu-

rette ifa edeceklerini lngiltereye bil
dirmeleri, herıeyden evvel ıulhü ve 
miltterek emniyet prensipini tutma
ya matuf bir hareket olmakla beraber 
bu veıile ile ve yalnız nazari bir mü-

[ Arkam 5 incide] 

Kral ecnebi müşa virlede beraber Dessie'de askerl eri teftişe gidiyor. 

;) r .... Makineye _ 
verilirken 

Mısır -T rablus 
Hududunda 
Hadiseler 
Mısırda Terhis Müddeti 
Dolan Askerlerin Hiz
metleri Altı Ay Uzatıldı -., 

Mısır - Tarablusgarp hududunu 
gösteren umumi bir harita 

[Dün ıece ıeç vakit Ajans Mı. 
sır • Trablus hudutlarında bazı hi
ciiaeler oldufunu, fakat, henüs si.. 
llh patlamadıiını bildiren bir ha
b• verdi. Mumlaki terbia müdde.. 

[Arkası 9 uncuda] 

ltalqa -Habeş Harbi 

Habeşler Aksum'a 6 
Kilometre Yaklaştl 

İalyan Tayyareleri Şimdi Top ve Mit
ralyöz Ateşile mukabele Görüyorlar 

Adiaabal»a, 23 A.A. - Şimal cep
heaindeki harekatın münferit hadi
.. ı ... mahiyetİDİ almaya baıJaciıtı 
Mnrlmaldadır. 

aiWirilclifine wöre, Habeı kuv
IMtl.ri #tlllen Akmma altı kilometro 

me•aleye iratlar welmiı1ertlir. 
Cenup cephe.inde yeni harekat 

daha baılamamııtır. Söylendiiine 
söre, mevcudiyeti rivayet edilen sal 
gın baatalrklarla ltalyan yerli kıt'a. 

[Arkası 5 incide] 

Hukuk Kongresi 
12leb1 Arasındaki ihtilaf 
Mahkemeye Kadar Gitti 

Üniversite Rektörlüğü Hadise Çıkaranlar 
Hakkında Tahkikat Yapılmasını, Suç-

luların Cezalandırılmasını E m r e t t i 

ffqlmk fakülteai Talttbe cemiyeti-1 raımda da bazı dedikodulara yol 
nin yanın imlan kofll""'Si, günün a\.IDlfhr. Pelisin müdahaleaile dağı. 

Hava Kuwetleri meaeı.- haline selmiı ve talebe•- (Arkası s incide] 

Üç Senelik 
Hava Programı 
Hazırlanıyor 
Ankara, 23 ( Huausi muhabirimiz. 

den) - Hava kuv.etleri için 21,5 
milyon liralık taahhüde siritilmelİ 
bakkmdaki layiha ile bava kuvvet. 
lerine yardım verıia halrkmdaki ti... 
yiba Kamutay ruzDlllDeaİDe allllllllf. 
tır. Hük\imetçe hazırlanan üç ae~ 
lik haYa prosrammm tahaldmlm i
çin teklif olunan kam layihaları. 
nm basırlanmaundald -..,ı ... es
babı mucibe liıyibuı..da fÖyle izah 

[ Arka11 5 incide] 

Laval, T. R. 
Arasla 
Konuştu ~ 
Paria, 23 (A.A.) - Laval, Tür 

kiye Dış işleri Bakanı Tevfik 
Rüttil Arası kabul ~iştir. Mu
mai]eyhin refakatinde Türkiye
nin Parla elçisi Suat bulunmakta 
idi. 

Siyui V azİyet Görii§üldü 
Pori., 23 A.A. - Haber alırulıiı

na vön LalHll - RiiffU Arcu miilô.. 
lıatı, ltalyan - Hanı ilatilôluun or. 
taya çıltardıiı siyui ouiyat i.urine 
cereyan etmiftir. Riffii Ara Tiirlti. 
yeye dönmeden nwl Porüte l>ir~ 
Pıt lrolııcalıtır. 

inkılap 

Şehidi 

Kubilay 

D Ün Oniverıite 

de Gençlik Büyük 

Bir Gösteri Yaptı 

Diln Unlverslte konferans salonun
da inlalip tehidi Kubiliyın betinci yıl 
dönümü münasebetiyle "'büyük bir ihti 
fal yapıldı. Bu ihtifal gençliğin inkj· 
lip yolundaki hiHiyat ve vazife duy
gularını yeni bir hızla tazelerken önem 
li gösterilere de vesile oldu. inkılap 

telıidi için yapılan bu tezahürün yazısı 
2 inci uyfada bulacabmız. 



2 ====================================================TAN:=========================================== 24 • 12 • 935 

Bütfuı Manasile Ölüm 
Türkçe, bir yıl içinde, beş bü

yük avukatını kaybetti: Yusuf 
Akçora, Amet Cevdet, Celal Sa
hir, Necip Asım, Muallim Cev
det. 

Akçora sağlığında türkçcnin 
daha ziyade siyasi müdafaasını 
yapmıştı. Ahmet Cevdet türkçe
yi gazetecilik, Celal Sahir edebi
yat cephesinde korunmaya çalış
tı. Necip Asım davayı tarihe bağ 
hyordu. Muallim Cevdet s:-.rl ve 
nahiv sahasında kaldı. 

Şimdi bu beş adamın üstünü 
mezar toprağından daha hain bir 
şey örtüyor: Tasasızlığımız. 
Akçorayı unuttuk gi~i. Ah

met Cevdetin de bahsi geçmiyor. 
Celfil Sahir ayni akrbete namzet. 
Necip Asımın ölüm'ü, fizyolo
jik bir hadiseden pek az farklı 
olarak şöyle bir kaydedilip geçti 
ve bir daha adı anılmadı. Mual
lim Cevdetse en küçük zabıta 
vak'asından daha az bahsedil -
rnck gibi hazin bir kısmetle öldü. 

Her taze mezar üstünde yarım 
saat kafa yorarak bir makale ya
.zıvercn iki üç mersiye muharriri 
de olmasa bu adamlardan kimse 
basetrneyecc kti. 

Batı gazetelerinde bir Tolstoi
un ölümünün yirmi beşinci yıidö
nümü, resimlerile beraber birinci 
sayfalık bir hadise olmuştur; ge
çenlerde ölen fiziyoloji alimi 
Charles Richet için Fransanın 
haber gazetelerinin bile birinci 
sayfalarında hala makaleler çıkı
yor. Çünkü batı gazeteleri için 
bir fikir hadisesi de, bir spor ha
disesi, bir polis hadisesi kadar 
ehemmiyetlidir. Bizim gazetele -
rimiz, içine hakem düdüğü, ya
hut polis düdüğü karışmayan bir 
hadiseyi, eğer devlet mesele~e -
rinden birine de ait değilse, ha
dise telakki etmiyorlar; münev
verlerin ölümü arkasında, bir 
gün süren basma kalıp bir mezar 
cd-eıbiyatı yapıp geçiyorlar. 

Türkiyede amatör olmayan e
aaslı bir fikir ve kültür mecmua
sı yok gibi bir şeydir. Haf talık 
eğlendirici magazinler, kuyruğu
na taş takılmış bir uçurtma gibi 
baş atmaktan korkarak ciddi ve 
ağır fikirlere sayfalarını kapa
mışlardır. 

Düşünmeli ki o Yusuf Akçora, 
o Ahmet Cevdet, o Celal Sahir, 
o Necip Asım, o Muallim Cevd~t 
zamanında bir Türk yurdu ve hır 
tedrisat mecmuası gibi türlü tür
lü vasıtalardan başkk "İkdam" 
gibi her gün birkaç ciddi makale 
neşreden gündelik gazeteler var
dı. Necip Asımı onun sayfaların
da tanıyan pek çoktur. 

Bu adamlar, fikir gazeteciliği
ni de beraber götürerek öldüler. 
lşte en berbat ve bütün manasilc 
ölüm buna derler. 

Peyami SAFA 

Plaka Resminin indirilmesi 
Şoförler Cemiyeti, pllika vergisi

nin indirilmesi için bugünlerde tek
rar belediye ile temas edecektir. Ce
miyet, bu i§e esas olacak vesikaları 
hazırlamııtrr. Bu vesikalar belediye 
tarafından tetkik edildikten sonra 
imkin görUldüğil takdirde ~zım ge
len tenzilat yapılacaktır. 

No. 129· 

Cumbadan 
Rumbaya 

Servet BEDi 

Cemile haıtaya bunu söyliyec:eği yer 
de onu okJ&m&larile :avubnayı daha uy 
gun buldu ve kapıyı kapadıktan sonra 
gidip onun boynuna sarıldı. Hemen 
f~\(etti ki, Selimin ateıi vardı. Fakat 
bunu da ona ıonnak iıtemedi ve iyi 
,eyler umdurmak için ~ütün zekiı.nı 
kullandı: 

- Sen burada birkaç ıün dinlen, 
güzelce uyu, bak nekadar deiitecek -
sin, iyilqecelain, ittahlanacakaın, di-
1ordu. 

Sonra köıedeki divanı ıöıtet"Wek: 
_ 8en de ,.eceleri burada yataca -

iırn, dedi. 
Cemilenin bu karan ha.tayı çok se 

vindimütti • 
_Ah, iıte, dedi, o zaman belki uyu. 

nam. Çünkü yalnızlığın koı#.ıusu be • 
· ·..,.·mu kaçınyor; uyuduğum 

nım Uyau bİ f 1.k t 
zaman batana dı§llNlan r e a e ge-
lecıekmit te haberim olmıyacakmıt sa
aıyorum •• Eıkiden de haıtalandı~ı~ 
amantar ben böyle idim. Od~nın ı~ın 
• bafkalan varken uyumak ısterdun. 

Telefon 
Şirketinin 
Hesapları 
120000 Liralık Abone He

saplan Şirketten İsteniyor 

Telefon Şirketinin işletme imtiyazı
nı satın almak üzere yapılan protoko
le göre esas mukavele, borcun ödeme 
ıckli hakkında bir karar verildikten 
sonra imzalanacaktır. işletmenin ısla
hı ve ücretlerin ucuzlatılması maksa
diyle hazırlanan projenin kamutayı ve 
rilmcsi, bu mukavelenin henüz imza 
edilememesi yüzünden 'eri kalmııtır. 
Şirkete ödenecek borcun tahvili ile te 
diyesi hakkında verilen karardan son
ra hayli bir müddet geçtiği halde şir
ket delegeleri el'an gelmemi§tir. Bu 
gecikmenin şirket delegeleri ile hiııe
darlar arasında çıkan bir anlaşamamaz 
lıktan ileri geldiği söylenmektedir. Fa 
kat arnkadarlardan bazılarının iddiası 
na göre bu delegelerin tam salahiyetli 
mümessiller olduğu ve esas mukavele
yi şirket heyeti umumiyesinin tasdikın 
can başka yapılacak bir iş kalmadığı 
anlaşılmıştır.Nafia Vekaleti tarafından 
istenen 120 bin liralık abon ehesaplan 
hakkında şirket cevabını vermiş ve bu 
borcun ancak şirket heyeti umumiye
sinin tasidkmdan sonra verilebileceği
ni bildirmiştir. Haber verildiğine göre 
hükumet, imzalanmış olan protokol mu 
cibince cirketin abone hesaplarını der
hal öde~esi lazım geldiğini, borç öde
ninceye kadar faizin ~e. hesaba ilave 
olunacağını ihtar etmıştır. 

MAARiF 

inkılap Dersleri Mecburi 
Yapıldı 

üniversite ve yüksek mektepler ta
lebelerinin inkılap derslerine devamla. 
rı rhecburt bir hale sokulmuştur. Di • 
ğer derslerde olduğu gibi yoklamalar 
yapılacak ve devamsız talebe imtihan
lara kabul edilmiyecektir. 

* Zeynep Kamil konağındaki çö
kUntü dolayısiyle Edebiyat Fakültesi
ne ait dört dershanenin aşağı kata nak 
ledilmesine karar verilmi tir. Tamir, 
sömestir tatilinde yapılacaktır. 

* üniversitenin tedris ve idare ba
kıırilarmdan Avrupa üniversitelerine 
nazaran eksiksiz olması için yeni ted
birler alınmaktadır .. Bu cümleden ola
rak bütUn Üniversitelere birer tezke
re gönderilmiş, idare ve tedris i~lerine 
ait birçok sualler sorulmuıtur.Gelecek 
cevaplar tasnif edilecek, ondan sonra 
Universitemiz ile bir mükayese yapı
lacak ve eksiklikler varsa bunlar gele
cek ders yılından önce tamamlanacak 
tır. 

• üniversite rektörü Cemil Ankara 
dan dönmüıtür. 

Adalara Bu Yll da 
Su Verilmiyecek 
Adalan Gilzelleştinne Cemiyeti 

lkincikAnunun ilk haftasında yıllık 
kongresini yapacaktır. Bu cemiyet ev
velce vapur ücretlerine ceıniyet men
faatine olarak birer kuurı zam yapıl
ması için te~ebbüslerde bulunmaya 
karar vermişti. Fakat bazı sebeplerden 
dolayr bu fikirden v~~geçilı_niıti~. Bü: 
yUkadada bir çiçekçılık tesıs edılmesı 
ve isteyenlere buradan çiçek fidanı sa. 
tılması kararlaştırılmıştır. Bütçe dar· 
lığı yüzünden tesisata ba~la?ıla~.adığı 
cihetle önümiizdeki mevsım ıçın de 
adalara su vermek hemen hemen im
kansız bir hale gelmiştir. 

Annem bu huyumu bildiii için herices 
dıpnya çıktıktan aonra batım~. ucu!' 
da kala-dı .• Arada bir uyana, ıozlen· 
mi açar, annemin yüzüme bakan dik
kat ve ıen.tat dolu ıözlerini görünce 
tekrar uyurdum .• Böyle alıpnıınn. 

- Tabii ... ben de bir'az öyleyim: 
- Hele sen bu odada benimle ka· 

hrsan hiç korkmam. Göreceksin, bak 
ne güzel uyuyacağ m. 

Cemile hastayı öptü: 
- Hem ben sabaha kadar uyanık 

dururum, dedi, gözümü hiç kırpmam. 
- Hayır, ben uyuduktan sonra iste

diğin kadar uyu. Senin mevcudiyetin 
kafi. 

Cemile hastanın odasında yatmak 
kararını annesine ve Şahindeye de ıöy 
lemi,ti. Onlar gizleyemedikleri bir en· 
di~ içinde razı oldular. 

Fakat akıam üstü eli bot gelen ve 
ilaçlan cetinniyen Nail Bey, ıalonda, 
hemen Selimi eve cötünn<.(c istediğini 
söyleyince; birdenbire Cemileyi öfke· 
lendirdi. Kız yumruklar.nı tallıyarak 
bairnmttı: . 

- Selim ş~dan ıuraya gidemez. 
Ona ben bakacağım •• Geceleri odasın• 
da yatacağım. 

Nail Bey Cemileye karşı ilk dera o
larak &eaini yükseltiyordu ı 

- Odaımda mı yatacaksm? Fakat 
$en hep benim ric&lanmın, kendi vaat 

Ne Dersiniz? ~, 
Apartrrnan ve Sadaka 

Bupnler, lıtra dediiim~ mu. yatı uyandı uyanalı 1reçinmesını 

kannen ve çok lüzumlu aadakanın az: çok yoluna koyabilmiı aileler 
VFrildiii günlerdir. Her aene oldu. ayn aemtlere tQfındılar. Mahalle 
gu gibi bu uıdakayı kime verelim arası dediğimiz •Wlerini ya aattt. 
diye düıünürü.z:. Bu ya.z:ımı.z:la •İ.ze lar, ya oda ocla kiraya verdiler. A. 
aadakanı.z:ı kime vereceğini.z:i öğ. partmanların yükıeldiğ~ mahal!e. 
"retmek cüretind• bulunmıyacaicz. lerde ulak bir kulübeye,, · bir evin 
Yalnız lıtranın' her aene olduiu gi. tavan arasında oturan bir fakir ai. 
bi neden Kı.z:ılay ve arkadaıları o. leye rastgelme.z:siniz. Oralarda en 
lan hayır cemiyetlerine verilmeai fakir adam ya kapıcıdır, ya aaka. 
lci.z:ım geldiiini i:&ah edeceii.z:. dır veya hamal. Onun da maİ§et 

/.tanbulda apartman hayatı u. medarı vardır. 

yandı uyanalı fukara kintHaiz ve Böylece geçinebilenler ile lakir
himaye.i.ı; kalmııtır. Vaktile her ler biribirlerinden ayrıldrlar. Ote. 
mahallede hatta NifantQfı, Sefih. 

ki mahallelerde çoğu fakirler kal. 
fGfln Serencebey yokuıu, Fa.z:[ıpa. 

dı. Kendine medarı olmıyan bu fa. 
la gı'bı" verl•rde bile koca LOCQ LO. 

" "" K K kirlerin biribirlcrine bakumı)acaiı 
nahların araında ulak ve lakir ai. 

fÜphe götürmez. /ıtc b(;yle lıtre 
le ocaklan vardı. 

ve zekat gibi dini olmaktan ziyade 
•Ba konaklann çoiu o ufak ailele içtimai ve ahlciki va.z:ifeler Jnlayı. 

re bcıkardı. Fakirler müreffeh aile. sile bizden yardım iatiyerı bu ha. 
Zerin geçimine nevama iıtirak et. yır cemiyetleri, biribirinden ıyn. 
miıtir. Her ailenin büyüttüiü, hat. lan müreffeh ve vcırlıklı aılelerle 
tci okuttuiu çocuklar bulunurdu. fakirlerin arannda bir yardım k ı1p 
Bir mahalleci• bir lakirin yerai.z: rüaü olnuya çalıf1yorlar. lnaanlık 
ve ı-ıdcuı.z: kaldıiı vaki delildi. va.z:i/cmi.z:i yapmak için bu köp. 

Bugün maaleaef iı tamamen Je. rüden geçmekten daha mantıki na 
iiıti. Gerçi hayat fartlarının güç. olabilir? 
leıme.si belki e.skisi hadar geniı 

l 
bir cömertlik havasının esme:.İne Biz böyle düıünüyoru.z:. 
mcinioımaktai•eJeapartman1ta. Siz ne dersiniz? 

~------------------------------___) 
Kubilay Günü 

Dün Üniversitede inkılap 
Şehidi için Tören Yapıldı 

Beşinci Yıldönümü Atatürk Çocuklarının 

Ateşli ve Canlı Gösterilerine Vesile Oldu 

Bir avuç mürteciin bundan be§ sene 
evvel Menemende tutuıturmak iste • 
dikleri yanıın. Atatürkün yarattıfı 
aevrlmi'"mıikıdde•1>lr -emam: gibi ı. .... 
ruyan genç neslin dikkati önünde sön· 
mü§, fakat aziz bir Türk çocuğu, Ku· 
biliy, fesat ocağını daha tutu,madan 
boğmak isterken, vazife başında parça 
lanmıştı. Dün. saat on üçte ··u facianın 
be,inci yıldönümü münasebetiyle üni
versite konferans salonunda bir tören 
yapıldı. Törene iki bine yakın yüksek 
tahsil genci iştirak ediyordu. Törenin 
başlama saati geldiği zaman bilyük 
konferans salonu tamamen dolmuştu. 
Hep bir ağızdan söylenen Istiklal mar 
şmdan sonra, ilk sözü Milli Türk Ta
lebe Birlifi Başkanı Hüseyin aldı. Ba§ 
kan, zaman zaman alkışlarla kesilen hi 
ta besinde dedi ki: 
"-Acı bir günün yıldönümündeyiz. 

Bundan beş yıl önce bugün, Menemen 
ufuklarında yurda hain bir kasit taşı· 
yan bir yangın belirmişti. Bu yangın 
senin çağından ve senin soyundan 
genç Kubilayın kaniyle söndü. 

Nasıl ki yüzlerce uzun yıl ulusçu acı 
ve ıztırap içinde kıvrandıran suçlu bir 
tarih te, bizim ve Kubiliyın ön çağı 
olan Mehmetçiğin çıplak ayağı altında 
can vermişti. Büyük Türk Devrimi, bu 
ezilişin üstünde daha olgunla§tı. Ev -
velkiler, yurd için, kurtuluş için ölmÜJ 
!erdi. Kubilay, devrim için öldü. Biz 
Türk gençliği de devrim için öleceğiz, 
devrim yolunda can vermek için and· 
hyız . ., 

terinin aksine gidiyorsun. Aramızın a· 
çılmamuına bu ihtiyar halimde çok 
çalıııyonım. 

- Ne olunnuı aramız açılırsa? Ben 
bu daridünyada Selimden batka hiç 
kimseyi tannnıyorum .. Ben aeni Seli
min babu111n diye seviyorum. Sen böy 
le yaparaan ben de .. na arkamı dönü
veririm. Selimi buraya ben mi çağır -
dım? Ben mi getirdim? Oilana ıizin 

Bundan sonra, Tıp FakUltesinden 
Namık kürsüye geldi ve bu toplantı -
nm manasını anlatarak dedi ki: 

••KuVil&r, \,ia--m"'" •Y7•1 .... "' ıı.:ı.ı..; ı..:... 

kahraman gibi tanımıyoruz. Bu çeşit 
tanıyışla belki onun öz değerini bil· 
tiln hatlariyle yarma çizemeyiz. Ku
bilay gereğinde canını devrim yolun • 
da vermeğe and içmiş bizlerden bir 
parça, bizden bir tektir .. ., 

Bundan sonra Hukuk talebesinden 
Hayrünisa, Muvaffak Şeref ve Cavit 
söz aldılar, Kubilaym ölümiyle neti-
celenen faciayı, geri ve fena zihniye
tin bir tezahürü olarak tavsif ettiler 
ve lanetlediler. 

Briç Turnuvası Şampiyon
ları Anlaşıldı 

1935 senesi için yapılan briç turnu
vasımn son karıılaşması dün Unyon 
Fransezde yapılmış ve Çoban oğlu, 
Paalti, Siniryotis ile Yorgancı o~lu • 
nun teşkil ettikleri ekip şampiyonlu
ğu kazanmııtır. Gelecek aydan itiba-

, ren Unyon Franıezde yeniden briç tur 
nuvaları yapılacaktır. Turnuvalar yal 
niz ekipler arasında değil, klüpler ara. 
smda da olacaktır. Istanbulda bulunan 
bütün klüpler bu turnuvaya iştirake 
davet edilmiştir. Klüp mümessilleri, 
ayın 28 inci cumarteıi gilnü Ünyon 
Franıeze müracaat ederek kaydoluna· 
bileceklerdir. 

evde aıkıntılar basıyor. Ne de olıa a· 
na kuzu•u o. Kadm elile bdulmıya 
mühtaç. Bana geldi. Burada rahat e
der. Ne istiyorsun çocuktan? Uç gün 
.abret. bak görürıün, iyi mi olacak, fe 
na mı? 

- Bu igin tecrübeye tahammülü 
yok ki, Canile Han.m. 
Cemil~ bir elile tuzlar ıibi bir hare • 

ket yaparak baiırdı: 

KUÇUK HABERLER 

* Fransız başkonsolosu M. Henriot 
mezuniyet alarak ~itmiştir. Onun ye
rine l O !kincikanuna kadar konsolos
luk işlerini Vis-konsolos M. Eymery 
görecektir. 

• Etibba Odası, senelik ikinci kon
gresini dün akşam saat 18 de yapmış
tır. Kongrede, altı aylık çahşma ra
poru okunmuş mesleki mevzular üze
rinde bazı görüşmeler yapılmıştır. 

* Avrupa ekspresi, lokomotifin 
Bulgaristanda Papazlar istasyonunda 
bozulması yüzünden dün sabah iki 
saat teehhürle gelmiştir. 

* Diş tabipleri talebe cemiyeti se
nelik kongresini bugün saat 17 de E
minönü Halkevinde yapacaktır. 

* Haliç Sosyetesi ldare Meclisi 
dün akşam bir toplantı yaparak umu
mi kongre hazırlıklarma başlamıştır. 
Bu toplantıda, bazı hissedarların iş
letmeye devam etmek için yaptıkları 
son teklif görüşülmüş ve bu iş rüzna-
meye alınmıştır. • 

* Yabancı kumaşların yerli malı gi
bi satıldığı görülerek tahkikata başlan 
mıştı. Bu hususta mütaleası alınmak 

üzere Ticaret odasına kilis ipeklilerin· 
den kumaş nümuneleri gönderilmiştir. 
Oda dün bu kumaşları tetkik etmittir. 
Bunlann burada yapılıp yapılamıyaca
ğının anlaşılması için tetkikata devam 
edilecektir. · 

* Kuruçeşme kömür depolarının 
başka bir yere nakli için Ticaret oda
sı tarafından kömür tacirlerinden ah· 
nan mütalea dün Liman Genel Direk
törlüğüne bildirilmemiştir. Vilayet, be 
lediye ve ticaret odasından birer he
yetle birlikte Anadolu sahillerinde 
aarştırmalara başlamak için Ticaret 
Odasının vereceği bu mütalea beklen
mektedir. Çünkü arattırmalar yapılır· 
ken kömürcülerin fikirleri de gözönün 
de tutulacaktır. 

• Tasarruf haftası münasebetile ter 
tip edilen yerli yemiş müsabakası için 
bakkallara verilen kuponların toplattı 
nlmasına dün de devam edilmiştir. 
Bir iki güne kadar kur'a çekilerek ne
neticenin anlaııtacağı haber verilmek
tedir. 

* Muhiddin üstündağın lzmirde 
bulunan kardeşi Doktor Ekrem'e ame• 
liyat yapılmıştır. Hastamn sıhhi vazi
yeti dolayısiyle Muhiddin Üstündağ, 
dün a~am bir doktorla beraber ve 
Bandırma yoliyle Izmire gitmiştir. 

POLiS 

Bir Cocuk Otomobil Altında 
Kalarak Yaralandı 

Yusufyan hanında elbise ınüteah
hitliği yapan Şerafettin, Fatihte İb· 
rahim Paşa caddesinde 1077 numaralı 
hl.fsusi otomobil~ geçetken 7 ya,ında 
Mecit namında bir çocuğa çarpmış, 
ağır surette yaralamıştır. Çocuk im
dadı sıhhi ile Şişli hastanesine kaldı
rılmı'tır. 

* Dün şehirde üç yangın başlangı
cı olmuş ve üçü de büyümeden sön
dürülmüştür. 

Bunlardan biri Kaınnpa~ada Ucuı 
gaz sokağmda Mehmet Alinin evin
den, ikincisi Çiçek pazarında maran
goz Halilin imalathanesinden, üçün
cüsü de Aksarayda Pazar yerinde gö
rülmüş, derhal söndürülmü~tür. 

• Sait isminde birisi, yumurta sat
mak bahanesiyle Eminönü ve Demir
kapı civarında açık bulduğu birçok 
evlere girmiı. bunlardan birisinden 
çıkarken yakalanmıştır. Yumurta se
petinin altında birçok eşya bulun
muş. evinde de perdeler, yatak örtü
leri ve buna benzer birçok şeyler çık
mıştır. Zabıta, Sait hakkında takiba
ta başlamıştır. 

* Sirkecide Ebussuut caddesinde 
oturan Davit, sevgilisi Rabekayı bı
çakla boğazından yaralamıştır. Zabı
ta, hadise hakkında tahkikata başla
mıştır. 

- Aman yarabbi.. Dedi, vallahi sen 
kaynanadan 1*ter bir adammıtaın. A
yol oilanı da, beni de rahat bıraluana •• 
Şimdi konuıtuklanrnızı duysa nekadar 
üzülür. Allahının, Peygamberinin af• 
kına batımıza yeni meseleler çıkarma. 
Git fU çocuiun ilAçlanru gönder. Bir
kaç gün burada kabın. Her gün gel 
bak, (<endiıi memnun değilıe, halinde 
bir fenalık görürsen o zaman söyle. 

- Zaten bu gece vakit geçti. Kal
ıın. Yann onu alır, giderim. Fakat 
bir ıartla: Onun odasında yatnuyacak 
sın. • 

Cemile ani bir kadın sezisile anla • 
m4tı ki, bu ihtiyarla hilesiz konutmak 
faydasızdı: 

- Peki, peki .. Dedi, hele yann ol
ıun da dÜ§Ünürüz • 

- Vadediyorsun değil mi? Gece o
dasınd• yabnıyacakıın. 

- Peki, peki •• 
Nail Bey oilunu da ziyaret ettikten 

ıonra çıkıp gitti • 
Babaaile Cemile eraımda birtakım 

münakaşalar oldutunu bilmedii'i halde 
hiueden Selim dedi t<i: 

- Sen onu mazur gör, Cemile. 
- Niçin? Ne yaptı o bana? 
- Ben babamı bilirim. Ade.tidir. Me 

ıele çıkanr. Hele ben mevzuubahis o
lunca pek huyıuzlanır. Acaip bir a • 
damdl.l' amma iyi kalbi vardi?'. Hem 

Günün i~inden 

Adliye Sarayı 
Dün~nın her devleti kilçUk, büyOk 

her kasaba ve şehrinin ya en güzel ve 
büyük binasını, yahut en güzel ve bü
yük binalarından birini mutlaka Ad· 
liye dairesi olarak yaptırmış veya Ad
liyeye tahsis etmiştir. 

Bunun içindir ki mahkemelerin va
tandaşlar arasında 5eyyanen adalet tev 
zi ettikleri yerlere her ulusun dilinde 
"Saray., adı verilir. 

Fransa.da düne kadar Başvekilin otu 
racağı bir hususi daire yoktu. Fakat 
Fransız gazeteleri herhangi bir Fran
sız şehrinde cereyan eden bir adli 
hadiseyi okurlarına bildirirlerken dai
ma bir "Adliye Sarayı .. ndan bahset
mek titizliğini gösterirler. 

Dün Peyami Safa - Ercümend Ek· 
rem davasının bir celsesinde hazır bu
lunmak istedim. İstanbul Adliye daire· 
sine gittim. Koridorlar, kalem odaları, 
mahkeme salonlan hıncahınç her ta
raf sigara dumanı içinde. Ve bütün 
pencereleri kapalı olan bu yerde insan 
ciğeri temiz havanın hasretini çekiyor. 

İstanbul Adliyesini Oskan Efendi 
devrinde yapılmış olan bu mini mini 
Posta ve Telgraf daireciğine sıkıştıran 
zaruretleri bilmiyor değiliz. Fakat ben 
yarın. öbür gün; 

- Oooh ! Posta binası Adliyeye tt• 
pa tıp geldi. Sanki İstanbul Adliyesi 
için yapılmış ... 

Denmesinden korkuyorum. Zira, 
dün bir daha anladım ki milletler bey· 
hude yere veva sırf şehirlerini süsle· 
mek için büyük Adliye sarayları yap
tırmış değillerdir. 

Her kasaba ve ıehrin nüfus çokluğu 
r,özönünde tutularak bir günün şu ve 
ya bu saatinde asgari veya azami ka
labalık vasatisinin ne olabileceği dil· 
tünülmüş ve Adliye Sarayları böyle 
bir düşünce ve endişeden meydana 
gelmişlerdir. 

İstanbul Adliyesi için bugünkU bi
nanın en azdan üç misli büyüklilğiln· 
de bir binaya ihtiyaç vardır. Yoksa bu 
gidişle bilhassa kış giinlerinde Adliye
ye giderken latanbulluların yüzlerine 
birer gaz maskesi takmaları ve yanla• 
rına birkac varil Oksijen almaları la .. 
zım gelecek. 

Nizamettin N AZIF 

ADLiYE 

Türk-Yunan Muhakemesi 
itini Bitirdi 

Türk - Yunan Muhtelit hakem 
mahkemesi iş:iij bitirmiş tasfiye mu
amelesine başlamıştır. Bu mahkeme
ye ait 13900 dosya 73 &andık içinde 
hazinei evraka teslim edilmiştir. Bu 
itibarla Yunan Ajanı İstavrapulo dün 
-~-~"tlne...d~üıotür. Yunan hake 
mi Kir.yakopulo aa ay sonun ı "'" 
nanistana gidecektir. 

* Türk - Fransız muhtelit mah
kemesi Çukurova çiftliğine ait dava
yı bir hakeme havale. etmeğe ~a~a.: 
vermişti. Hollanda Zıraat Enstıtüsu 
Profesörlerinden Vander Estok ha• 
kem olarak seçilmiştir. 

Hollandalı Profesör dün İstanbu
la gelmiş ve akşam treniyle Ankaraya 
gitmiştir. Bu dava hakkında .5nce 
muhtelif ilgili makamlarla temas ede
cek, ıonra davacı mevkiinde olan 
Fransıılırı dinliyecek, mahallinde 
tetkikler yapacaktır. 

Profesör Estok raporunu memleke 
tine döndükten sonra yazacak ve iki 
tarafa teblif edecektir. 

* 'Üniversitede talebe palto ve mu
şambalarmı çalmaktan suçlu İsmail 
Safa ile bunları satın alanların muha.
kemelerine dün ikinci sulh ceza mah
kemesinde bakılmıştır. Hakim, bu da 
va için salahiyet dışı kararı venni'i, 
evrak müddeiumumiliğe gönderilmiş
tir. Davaya başka mahkemede bakıla• 
caktır. 

Vapurculuk Şirketi Direktö· 
rü Ankaradan Döndü 

Vapurculuk Şirketi umumi di rek· 
törü Mustafa ve İdare meclisi Ba§ka• 
nı Fehmi Ankaradan §ehrimize dön· 
mil~lerdir. Ankarada, ye'lli hat taksi• 
matı etrafında bazı görüşmeler yapıl· 
mıştır. 

ben aana itin doğrusunu ıöyliyeyirn 
mi? Babam ıeni kıskanıyor. 

- A .• Nasıl teY o? 
- Evet, ben onun bir tek oğluywn 

Benim tarafandan ıevilmekten batki' 
zevki, ümidi, arzusu yok. Halbuki ıe
nin benim kalbimi tamamile doldurdıı 
ğunu, ona yer bırakmadığ,nı sanıyor. 
Bundan dolayı çok azap içinde, zaval 
lı adam. Acıyorum ona. 

- A. Hiç böyle feY i~ibnedim. Kay 
nana gibi bir §ey. 

- Hah: Karılan ölmüı kaynatala• 
rın kaynanalardan hiç farkı yoktur.An 
nem sai olsaydı biribirlerile oyıalaJır, 
bizi rahat bırdmlardı. 

Cemilenin aklına Tahıin Bey-in krzs 
na karşı duyduğu kıskançlık geldi. 

- Kız evlat ta değilsin ki •• dedi. 
- Kıza, erkeğe bakmaz: R~ c!nsl 

dir. Bunu bil de babamı ona gore ıda• 
re et. 

- Fakat bunlan niçin söylüyorj 
ıun? Onunla benim aramda bir §ey 0 

• 

madı ki? 
- Demin biı-az yüksek •esle ko

1 
n~Ş:1 el' S" erın tunu:ı, kulaiıma kadar gel 1

• .?z k §il 
zi duymadım amma .a-tçe muna a 
ettiğinizi anladım. 

Arkası vaı 
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" ULUS" un Dil Yazıları 

GÜNEŞ-Dil 
Teorisi Notlar 

Ankara Hukuk Mektebinde 
Yoksul Talebeye Yardım 

Üzerine 
111 

( v. + §) Eki Meselesi 
Dünkü yazımızda vokallıe biter gibi görünen Türk söz. 
le~in sonooda düşmüş bir (ğ) bulunduğunu izah et
mış ve bunu göstermek için aldığımız örneklerden "ala 
ve "ata,, kelimelerinin analizini yaparak, öteki ömekle;i 
bu yazıya bırakmıştik. Bugün de alt taraf mı yazıyoruz: 

·~nkva, 23 (Hususi muhabirimizden) - Yüksek taıhsillerini 
yapmak üzere memleketin dört bucağından Anka.raya gelen ve 
nihari olarak Hukuk Fakültesine devam eden talebeden birçoğu
nun yoksul olduğu ve hallerine elverişli iş te bulamadrklan gö
rüldüğünden Fakültenin bu gençlere öğle ve 9kşam yemeklerini 
temin etmesi kararlaşmıştır. Bu talebeler her yıl terfi etmek ve 
iaşe edildikleri gün kadar devlet hizmetini taahhüt etmek gibi 
bazı prtlara tabi olacaklardır. • 

111. ABA SON "C" LER 
Aba: baba, büyük baba, hayret ve 

taaccüp nidaaı, bUyük karde,, amca, Son eki vokal cibi görilnen kelime. 
ceddi ili, anne, (Rad. I. bütün Türk lerin birçoğu bazı lehçelerde pek eski 
lehçelerinde) zamanlarda "'i,, yi kaybettikleri hal • 

Bu kelimenin Sagaycada . .. ....,, de, ban lehçelerde bugüne kadar "i,, 
(Rad, I. 20 Teleüt ve Kızılcada Abay yi "s,, Yeya ~ ye değittirmek sure • 
"Rad'' 1,621) olduğunu gl>rilyont% tiyle muhafaza etmittir. Meseli çadır, 
ki "abM,, nın ıon "a,, ıı ve 'abay,, ~ kulübe mana11na gelen "alaçuk,, veya 
•on "y,, &i "in tebadülündan batka bir "abıçıi,, kelimeli "Divanli LQgat-it 
ıey değildir. Tilrk,, te (cilt I ı. U2) "aJ-çu,. yuıl 

Kamutay da 

Arazi Ve Bina Vergilerinin 
Vilayet Hususi idarelerine 
Terki Hakkındaki Kanun 

Deniz Ticaret 
l=ilomuz 

Bir Elden ve Devlet 

"Abak,, kelimesi Kının Lehçesinde nllftlr. BucUn Kırpzlann "Cllk,, (Rad 
put, aanem demektir (R.dlGff, ı. 821) IV, 10) dedikleri Anadolu Türkçesin 
Kırgızlardan Uygun kabileai kendi ced deki "yay" kelimesi divanda (cilt I. 
di itasına "Ahak,, adını verir (1) 301) "ya,, ıeklindedir. 

"Vay babam!,, yerine bütün Türk. V. + f,, eki yalnız Türkçede değil 
terde "Abak!,,kelimesi taaccüp ve ni- eıki devirlerde Türklerden kelime alan 
da edatı olarak da söylenir. Bu da kavimlerin dilinde de bir kanun oldu
gösteriyor ki, "aba,, nın eski tekli "a- ğu görülüyor. Meıell Baskçadaki 

' 'Ankara. 23 (Hmuai muhabirimia. 
ilen) - Kamut.ıy huıün Te'Yfik 
Fikret s.layın bafkanlıjmda toP
laımutbr· Birinci müaaılr.ereai, yapı
lacak maddeler arumcla arazi ve 
l:ııina Yersilerinin Yilayet huaui ida.. 
relerine terki hakkındaki kanun pro 
jeU okunurken Finam Bakanı Fuat 
:Ajralı, kanunun tatbiki için aynca 
bir kanma hazırlamak lizımıeldL 
tini 'Ye hir lüika tanzim etmek 
mecburiyeti oldujunu aöyledi ve kL 
aanan mibtacelen müzakere ediL 
iMii lyıklnqdak:i t.klif kabul edildi. 

Kitapçi Hüsnü
nün Söyledikleri 

1tanumm heyeti umumiyeai üze. 
rinde aöz alan Hüanü Kitapçı (Mui
la) bu kanunun verıilerin bir elden 
idaresi emelinde olanlarm arzula. 
nm INllaütiin eöndiirdüfünü, ...- hü 
kılmetin, ıerek encümenlerin esbabı 
mucibeaini, bu kanunu aevkedecek 
kadar lwYVetli bulmadıimı, vatan. 
datlarm Yerdiii Yerıilerden ancak 
camianın en fazla müstefit olmaaı, 
mahalline aarfediLaeai, ela~ mü.. 
"J.imme tenila silti h1119elar Mideye. .ileoelderiai .c;,.ledi. 

ıın.,.;; r: ....... '-··~::"ı.:: ._._.:T'l-

b
·u ._ .._ 
ı yetinia eluildifinclen ileri ıeldi. 

iini, Yerıi b.nunlannm iktısadın i.. 
caplarma ıöre mühim ve müteeuir 
olacak, ıalah edilecek Yeya adi ve
r• müeaair olarak onlan yürütecek 
kunoetl• olduiunu aöyliyerek itin 
aab Ye ruhu ile, tefernıatmm batka 
lııatka eli ... bıraluldıiını, timdiye 
lıadar mal memurlarmın aliıkaaız. 
lıima itaret edilirken timdi onlar
dan allka beldenildiiini, hu kanu. 
nun yeni tefkilita ve birçok memur 
ID&ll'aflarma yol açacainu, bunun 
memleketin ihyaaı " iman için za.. 
ten as olan paranın hüabütün ihtL 
yacı lrarplayamıyacafmı ;ö l=---.L 
....... İli'Ye ettiı y .. ,,, __ 

- Maliye Vekaletinin.._... Ye. 
hcefİ hakkındaki maddeyi "b.,.. 
lilE,, sörü,wum, llu lnnuata Mali,. .. 
cümeni de er.diteYe dütmiiftür. Ma.. 
liye Vekili de bariz bir endite izhar 
•tmittir· Bu endite tahakkuk me. 
murlannm teftit Ye murakabaıı, Ma 
liye. Vekl~~ salahiyeti dahilin
declır, denılıyor. Ben bu itin normal 
Ye dnamlı oldutana kani deiilim. 
lclu.i huıuaiyeleri müataıkil varida. 
ta sahip ebnek dütünceai çok acık. 
hdD'. Eier bu, eebabı mucibe için 
,.apılaut • ail•.,.m.ek mümkün 
deiilclir. • 

Finans Bakanının 
Verdiği İzahat 

ıörüldü.jünü, buradan alman do. Denizyollan Tarafın- haf,, dır. Mançu dilinde bu kelime "S-.. (=:atq,,) kelimeai Ba,kurtça-
kuz n&ilyon liranm doirudan doinı- "al(ca,, teklinde daha eski manasını da "...U,, (3) ("günqin en kuvvet-
ya maarif biaeai olduğunu aöyledi dan İdare Edilecek muhafaza etmittir: "abka,, = gök, tan 1i ııcap,.), kara ktrgı.zcada ••çuü., 
ve Sım Yozgadın bir aualine ce.ap n, gün, hava (2) (Rad. m. 2165: "çok sıcak,,), Altay, 
veröerek dedi ki: [Hususi Muhabirimiz bildiriyor] Teleüt, Uyrurcada "çok,. (Rad. III. 

- Viıkıa kanunda tahıiai varidat Ankara, 23 iV. DEDE 2003,. 11cakbk, atet. parlaklık) Yakut 
diye bir fey yoktur. Yalnız mevcut Hilkibnet, denizciliğimizin bir el- Uygurcadaki "tedik,, (=akıllı, nük çada "çala,, (Pekarski, 3653 "kor, a-
arazi ve bina ve!'lilerinde vilayet ve den idareai için yeni ve mühim lca- teperdaz), Lebed ve Şor lehçelerinde- tq.,), arapça nnnedilen "Şuaj,, keli
maarif hisseleri aynlmakta idi. Bu rarlar almak üzer~dir. Öğrendiğime ki "tıedii,, (=akıllı, hekim) kelimele- melerl de bu TUrlc dili kanunu bari • 
hiueler elyevm mevcuttur. Bu ka.. göre, Denizyollan idareai ile vapur- riyle kartıl•ttmnız. (Rad. llI. 1095) cinde kalamaz. Kalamadığını ıu ana-
nunla da hazine bi .... i olan 9 mil. culuk ıirketinin birleıtirilmeıi ve iç v. ANA li.zden de gl>rilyoruz: 
yon 700 bin lira dofnadan doğruya hatların münhasıran bir elden idare Kırgız, Kazan lehçelerinde "-y" ı 2 3 4 
huauıi idarelere kalıyor. Bu paraya olunması yolunda buı esaslar tesbit ıekli (y = t) vardır (Radloff, I, 277) S• : Uğ + us + uğ + al 
mukabil olan kazanç ve sayım ver. edilmiı ve bir proje haurlamnııtır. Bu kelimenin "ene,, , "ine,, teklinde Suale Ut + + ğ + k 
ıilerinden maarif hiaaeai 9 milyon Bu iki deniz müe11eaemi.zin tevhi- teliffuzu da vardır •. Buna göre "ei· r .. ,.: Uğ + uı + :ğ + ~ 
lira do~·dan dog·ruya hazineye ı·- dinden doğacak yeni idare, denizcili- eli _...a:a....,:. """' • uç 

1 ed
•:.. .._ 't -~ .mana•ma gelen "enek,, , r-ı. : Oğ + oç + ok + . 

Ü!L- llVftP Bu ıure•I "d . h g· imizin nazımı olacaktır. Hazırlanan H!--L ~ •- -ı-· ~ e ı areı uıu. dip ıığır manasına ıeten ..-,, , Ya- Cob : Oğ + oç + oh + . 
aiyelere kalan para ne olacaktır? projeye göre, ticaret filomuzun en kutçada "anab,, (h = k, g, i) seman- ş + 
Buna behemehal bir ad koymak za. kısa zamanda zenginleştirilmesi için, tik itibariyle biİ-iblrine ballı kelime • (ul•)iU: iUğK"ktiiuı + uğkl+k ağ gü 
rureti karııımdayız. Bu bilbaaaa, bu idareye yeni mali yardımlarda bu- !erdir. : 

0 
r; sıca 1 

• atef, • 
zapta ıeçain diye söylüyorum. Bu lunulacaktır. ---- ne' mefhumlarını ifade eder; 
kanunla iıtihdaf edilen gaye idarei VI. ACA (2) Ua: Ektir; ııcakhğın oldukça 
~uaııa1iy!lerin maarif hiueai yijzde. Tun~el Villyetinin Kınmcadaki "aby,,, Kazan ve Te- genit bir sahada tezahürü ve tecellisi-
eme en deiildir. Bugün bunların • i D ı üt )....... 1 • d-'·" "-.r..- ( X.) nı· ao"aten"r·, 

"f h' ıdares ne aı·r . e cıuçe enn e:ı&l _911,, y = • , • maan ıaaeai ne ise ki 12 milyon Yakut kadınlarının kocaaına hitaben (3) Ui: Sıcaklığın oldukça genİt 
43 bin liradır. Ve bu servis aynen K LA •h kalmak üzere bu kanun çıkacaktır. anun ayl 8SI kullandıktan "ajay" (Pekaraki, 15) bir aahada, ti.zerinde teme111ill ve te • 

V
·1· l kelimelerinde (v. + i) ekinin "i,, ıı· ·x.· b' ü" ı ayet ere tahıiıi varidat yoktur. Ankara, 23 (Hususi Muhabirimiz- ai "y,, olduiu ıörillüyor. ce ı ettı&ı o Je veya ı Je: 

Maarife ayrılacak olan ıu Ye bu pa. den) _Kurulacak olan Tunçel vili- (4) Ai: SıcakbğI oldukça genit 1&• 

raya ıu veya bu euretle taaarruf ._ · · "da · hakk d k" k li Vll. AYA hada t :1 ~ ob3"e v ya ıu··1·enin d !" d' b · flcird b } yetının l reaı Jq a 1 anun - eml:-t, 'ı~en e 
.:..

111:;. =... 1~! 111 .,e ... ~ın:~ _yiRir\•··m~i~m~"~fe~t~tifliik~v~e~m~u~· -~~~~fiıfi~~t.tht:1ti~m~~;~manasını tamamlar. 
Ye aynen ~lr~iltcflilL ta .1 '' . _ ~ n CltsrOıe,_. W. prelr .-na ve pıek 
r . 18 .1 .. d tmi be. kındakı IAyiha ve yenıde dort vıtı- hiçbirinde sonunda "t" b unduğuna ~ !"tutmmkıtydonun yuz eye f yet on Uç kaza kurulmasına ve on ye- etimolojik analiz itibariyle bu kelime -
ımı a a ır tesadüf edilmiyor. Bu kelimede de fÜp 1 da f k 

Bak • h ·t d k di merkez kaymakamlığı ihdasına da- heai.z "i,, vardı. Bunu bize "ayak • a- er araıın ar yoktur. 
anm ız•. • m -:n a;onra aDU- ir olan liyiha Kamutay rüznameaine Vokalle biten ve buaün bütün Türk 

nun maddelenne aecılmıt ve kanu. alınmıştır yai,, kelimeleri göıteriyor. Pek eaki • 
nun maddeleri kabul edilmiıtir. · zamanda el ve ayak tek bir kelime ile terce unutulan bazı kelimeler vardır 

Bundan sonra yüancılann tabii. ifade edilmittir. "Kol,, , "br,, , 'el,, ki, bunların sonundaki "V. + i,, ekini 
,.et meseleleri etrafmcla Şıirayı DeY. Arttırma ve Eksiltmelere gibi sözler meydana geldikten sonra tebarüz ettirmek mütküldtir. Bunun
lete müracaat edilip edilmiyeceii c· ki "ayak,, yahut ... dak,, bugünkü mana- la beraber lehçelerin tetkikiyle buna 
meaeleai tetkik edildi. Şükrü Kaya, ırece erin Veıikalan ya tahais edilmittir. "G,, nin düımesiy 
Salih Kocaeli söz aldılar. Ankara, 23 (Hususi Muhabirimiz- le meydana gelen "aya,, kelimesi de a- da imkin vardır. Misal olarak 

870 yıl 
Mazhar Müfit Denizli, bu müna. den) - Devlet daireleri tarafından vuç içini (yani eski ön ayakların mü- &nce yarilmıı olan Divanü Lugat ·İt· 

katalar eanumda meaela harpte bu.. yapılan arttırma ve eksiltmelere gire- hiın bir yerini) ifadeye haırcdilmiıtir. Türkteki "Ula,, (=yol üzerine konu 
lunduiumuz bir devletin tebaaımı ceklerden aranmasına lüzum görülen Vlll. ALTI lan itaret) kelimesini alalım. Muhte-
dıtan çıkarmak icap ettiği zaman ehliyet veıikalarını bazı kimselerin lif Türk lehçelerinde "Ulain (yola bi-
onan Şiirayı Devlete müracaat ede. arttırma veya ekailtmenin yapılacağı Bu kelimenin aalında "altıai,, veya Dilen hayvan, nakliyat vasıtam olan 
miyeceiini, bu kapı açılına yüz bin. son günde iatedikleri anlaıılmııtır. "'lıltıi,, olduğunu "altaY,,, •aı•-~,, (ı) ha ) k . 
lerce Türkiyeye ıelmesi icap etmL Bayındırlık Bakanlığı ıimdiden son- ._ yvan elımeıini bulduğumuz gibi, 
yen ldmaelerin memlekete girebile. ra istenilecek ehliyet veaikalan için (Rad. I) tekillerinden anlıyoruz. "iki,, buna ıemantik cihetinden ııkı bağlı 
cefini aöJledi. Ali Rıza Konya, bu. o veaikanın lüzumu olduğu günden kelime.i de "ilceY,, teklinde vardır. olan "Ula,, nm da en eıki devirlerde 
ncWD itin ayui olduğunu, hük\ıme- en a.z sekiz gün evvel müracaat edil- "Elli,, kelimesi de Çağataycada "el- "Ulaj,, olduğunu anlarız. 
~~edifi adamı alıp istemediiini mk esine karar vermittir. Ehliyet veai- lif,, dir. Uç, dört, bet·· adetlerinin de HWU. " _.:_ 
a.......,,. _acafııu izaL ettı". Jç Bakanı ası talebinde bulunacaklarm bu _..._ 
Ş:~•-"'- a .. dd "iiçn,, ' "dörtn,, ' 'befey,, ••• tekille- Tü k d " '--1 • 

uaru. Kaya tabı"ı"yet me•""'lelerı'nın" mu etten sonraki talepleri kabul e- r çe e vo.- ,, hiçbır .zaman tek 
~allı kolay olmadıjmı iki Uç misalle dilmiyecektir. rinde söylenip ''üçü hirclen,, • "dördü batına ek olamaz. Yalnız vokal gibi 
ızah ederek, böyle meselelerin Şu. birden,, ı manasını ifade etmelerini görünen ekler, •lında (V. + i) dir. 
rayı Dnlete verilmesinin doğru ol- KUÇUK ANKARA göatererek bizim dediğimize itirazda Bütün dil materycllcri bunu ispat e-
mıyacafmı söyledi ve yabancıların H A B E R L E R I bulunabilirler. Fakat onlardan ricamız d' 
T~rkiye adaletinden mahrum olma. tudur: acele etmeainler, sükunetle ilim ıyor • 
dıimı, mahkemelerimizin ve Şıirayı 
Devlet kapılarının her zaman için • Ankara, (TAN) - f ıtanbuldaki daireainde konup.lan. Böyle konutu • 
açık oldu,un'!, bir Türkle ecnebi a. Ayazağa kasrının ıUvari binicilik tursa, görülür ki, önceden albi, ikii 
rumda hıç bır fark gözetilınedi,iL mektebine verilmeai kararlaşmıştır. teklindeki uyılarm tekillerini de
ni, bunu bilh .... kaydetmek iıtedi Binada bu makaatla bazı değişiklik- ğittirmeleriyle huıule gelen alta., ikeY 
tini söyledi. • ler yapılarak tamir edilecektir. Bu ıö.zlerinin manalan unutulduktan son 

maksada lizım gelen tahıiaat temin dil" ı · d --=-.1 be 
Ba meaele üz...mde muhtelif ha. olunmuttur. ra, ın gramer etmeıea enUMAe n-

tipler izahlarda bulundular. Sonun. .zetme (analogie) yotiyle, bu 
4

°içw, 

(1) Ariıtov, Zamitlri, 11: Potanin 
OSZM, iV, 16. Aynı eserde b11 kelime mo
ıolca "abnk,, (ayı - totem. ceddi Ali) ke
limesiyle mııbyeae edilmiıtir (ı. 669.) 

(2) Zalıarof, llança J.,6pti, S. 24. 
(S N. Tabir. Bqbrt Usati, Ura 1926. 

Çahımanm Manası 
Diifen lnıiltere Hariciye Nazın 

Sir Samvel Hor'un düımeden evvel 
lıviçrede kıt ıporlarile eğlenmekte 
olduğunu ıazetelerde oku.muııu. 
nuzdur. Hatta o sırada d\iterek bur
nundan yaralanması hadiaeaini ko.. 
lay esprili birisi nizırm iı\if a11 üze
rine, "a11I burnu timdi kırıldı,, de
mİftİ. 

Benim iJqec:ıeiim 1• ....-ın buma 
delildir. Bütün Awrupa devletleri için 
de ıu lll'll aiyaai nziyeti en büyük 
ehemmiyet arzeden manleket in.. 
silt...dir. Bütün dünya aiyui te.. 
maalarcla iken de lnciliz kabinesi.. 
nin ea metıul adamı Hariciye NL 
zın olalllk ı•--. H.n.uki adma 
lmçrede ıezmede idi. 

Geçen yaz da yine aiyalİ itlerin en 
sersin bir devrinde birinci NazD' 
Mister Baldvin Framada Plombiye 
kaplıcalannda idi. 

Bizim tarzı muhak-.-ise ıöre. 
bu hareket alüaauıbkbr. HismetİD 
ehemmiyetini ve üatüne aldıjı yÜ.. 
kün aPlıiwu b'ft'M w ııakbr cleiil 
mi? 

Halbuki tam diifününek imanm 
iman ıibi çalıpaıı Ye bütün idrak 
h....Ianm tam ranıclnnanmda lmL 
lanabilmeai için hayatmı tatmau. 
yani yaıamaktan zevk alma11 iL 
zandır. Ancak o zaman rahat ve 
aelametle düıünebilir. 

Böyle yazr.ıama rajmen bana aor
aanız öyle mühim it eanaamda bir 
türlü aklımı o itten ayırıp ta eilen.. 
ceye vereaıem. 

Maalesef hepimiz deiilae de pek 
çoiumuıı: benim ıibidir. it zamanı 
24 saatte 28 saat çalıpnayı Yazifeye 
"-"fi büyük bir it sayarız. Fa
ke.t böyle yorsun bir adlUIUd hizme. 
tinden ne hayır ıelir, bunu diifün.. 
meyiz. 

Unutımmlıh, • daha dolruR· 
öiremneliyiz j çalıpnak Ye iyi ça. 
lıtmak için yatamak Ye iyi ya,....k 
lazımdır. 

Onun için bu mülahazayı ölçü o. 
larak tutan müesseselerin memurla.. 
nnm randnnanı daha çok çalqan 
ve çalııtıran müeueeelerinkinden 
daha -yüksektir. 

B. FELEK 

Musada§ında 
Kırk Giin Filml 
c;evrilmiyor 

A!J!aara. 23 A.A - Bpın Genel Di
rektörltifünden: 

"Muaa dağında kırk gün,, adlı fil
mi çevireceği mevzuu bahsolan Ye 

Vaıington elçiliğimizin tetebbüaü ü
zerine bu itten vaz geçen, Metro 
Goldwin Mayer Film Evi, bu kere 
kendisinin de bağlı bulunduğu Ame
~~m e~ büyük film çevirenler bir
hğı olan 'Motion Picture Producers 
and Distributors of America,, mües
sesinin kendisine bu bapta yaptığı is
tizah üzerine,. Verfel'in romanını fil
me çevirmemek kararında aabit oldu
ğunu bildirmittir. 

Binaenaleyh son .zamanlarda gaze
telerimizde yapılan ve bu filmin ca
ya çevrileceğini iddia eden nqriyatın 
yanhı istihbarata dayandığı anlapl
mııtır. 

Kasımpaşa · 
Cinayeti Failleri 
Yakalandı 

İzmir, 23 (Huıuır Muhabirimiz
den) - On be' gün evvel Kasımpa
tada köprü altında öldürülen 65 ya
tında Esmanın katilleri bugün öğle
den sonra tehrimi.ze yakalandılar. 
Bunlar Emıanın kocaıı Abdu1lah ve 
hemıehrileri Rifatla Halittir. Kadını 
paruma tamun öldürdüklerini itinf 
etmiılerdir . 

Kitapp Htlanüntln liS.ılerinden '°""' 
ra PiıWie Babıu bu hususta uzun i.za. 
.. t verdi.. Muhtelif memleketlerde tat 
bik edilen mullerl anlattı. Kita~ 
IIUanüııün endifelcrine i1mt cevaplar 
nrdL 

da -.lıabe encümeni mazbatM1 • Ankara, (TAN) - UçUncü Genel dördeY..,. IÖzleri yaratıJmııtır. 
nm reye konulmuı hakkındaki tak.. Eıpekter Tahıin bu sabah tehrimia IX. TURA 
rir kabul edildi. gelmiştir. 

Kamutay çarpmba cünü toplana.. • Ankara, (TAN) - Fi nanı Ba- Siblrya ve Altay Türk lehçelerinde 
Genç Ölünün Mezarında 

Finana IWmnnun isal.atından aon 
ra maddelere seçildi Ye onuncu 
.. addeye bdv amanuu kabul e. 
dildi. 

Vergi Tahsilatının 
Maarif H i s s e s i 

Versi tahailitmdan 4 üncü madde 
Bıucibince lazım ıelen tenzilatı yap. 
bktan sonra kalan kıamm yiizde 25 i 
Yiliyet Ye ;rüade 75 i maarif hiue6i 
aayılacafı hakkındaki 10 uncu mad 
de ıörütülirk• Raif Kar.deni~ 
(Trabzon). tahaiai Yaridat uıulü 
laıuuai iclarel.den kaldınhmt oldu.. 
iu halde ~· maddenin hraya kon. 
maanun yıne bu uaule dönmek oL 
dutunu aöyledi. 

Kültür Bakanı Saffet AAkan, 
..__.. ..-.... .. tahaial mdat o1. 
Bıadıfmı, Jabus kazanç •e aayım 
ftl'Sil.-inden maarif hiMeai olarak 
atalı yukan 9 milyon liralık bir pa. 
I'~ almdıfnu Ye maarife aarfeclildL 
tine Ye lna bir fonuül halinde, mem. 
leketia ilatiyacma ıön Yil ... yetlerde 
w ... oı.,._ •uİyeti usabaak için 
~le ltfr lra~clia komauma lüzma 

caktır. kanlıi!:ı Yustoslavyada emlak ve arui- tehir, kaaaba, ev, bina demek olan 
ıi bulunanlara ait 6000 dosya üzerin- (Radloff, 111. 1446) de aözün eaki 
deki incelemelerine ve tasniflerine tekli "tsak, turaf" oldutunu "d...-,, 
devam etmektedir. Bakanlık fnı d09- kelimeeinde ıörilyoru.z. Ankarada Kubilay için 

ihtifal 
Ankara, 23 (Hususr Muhabirimiz

den) -. Bugün Halkevinde bet yıl ön 
c~ bu~~n ~enemende Jehit olan Ku
bılay ıçın bır. ihtifal yapıldı. Halkevi 
Başkanının bır nutukla açtığı tören
de halktan başka, muallim ve talebe
ler~en ve birçok: kimseler sözler söy
ledıler. Toplantı çok heyecanlı idi. 

Atqe Navaller 
Ankara, 23 (Husuli Muhabirimiz

den) - İki büyük elçiliğimiz nezdi
ne atate navaller gönderilmesi karar
latmııtır. 

Kamutayın Tatili 
Ankara, 23 (Huıuar Muhabirimiz. 

den) - Kamutay Çarpmba günü 
B.ay~a'!' ve Yılbaıı münasebetiyle 1-
kincıkinunun üçünde toplanmak ü
zere çalıfJD&larma .ekiz giinlük bir 
!uıla verecektir. 

yalarda adı geçenler hakkında Dıı Ba 
kanhktan ):>azı malfunat istemittir. Bu X. ARPA 
malfunat geldikten ıonra tevzi edile- Bu kelimedeki "i,, nin -tüttüğünil 
cek paranın niıbeti tayin edilecektir. Tarancı lehçeainde yulaf manasına 

Uzunköprüde Feci Bir 
Kaza Oldu 

U zunkCSprü civarında bir tren iki ki
tiyi c;iğnemiftir. Hidiıe töyle olmut
tur: .U.zunldiprii civarında tren yolun. 
da hır geçıdın bekçili trenin geçme sa 
manı yolu kapamanııt- Bir köylü ara
bacı, arabasına dört yolcu alarak açık 
bulunan geçitten geçerken tren de gel 
mit. arabayı parçalamıt. Arabacı ne 
iki yolcu kurtulmut. fakat diğer iki 
yolcu ölmüıtür. Uzunköprüde maki • 
nist ile bekçi tevkif edilmi,tir. Bazı 
teknik itlerden dolayı da Sultanah • 
m~t b~inci cezada Şark Demiryollan 
~ırekt?ril P~skal ile tube müdürleri
nın İstinabe ıuretiyle ifadeleri almnut 
mahalline 1811derilmi1tir. 

gelen ".,.kan., kelimeain-ı dl görü
yoruz. (Rad. I, 334) • 

XI. KARA 

Bu ketime günefin tutulduğu .zaman 
peyda ettiği renk mefhumu ifade için 
icat edilmİftir. Bunun etimolojik tek· 
U tudur: . 

"ak + ar + af,. 1 
Bu kelimedeki "i,, nin "k,, konso • 

niyle deği!imf, bunun daha aonraki bir 1 
devrin mahıulü oldufunu göatermek
tedir. "Ar,, ek olmak llfatiyle, e.ki 
itikada göre, gilnetin tutulduğu .za • 
man "bir yerde tak:arrikünll,, gösterir. 
K.anlık kelimesinin de kökü budur. 

Uygur ve Çtfatay lehçelerinde "ka
ra,, kelimesi ''brai,, teklinde idi (Rad 
il, 150). Teletit, Şor, ve Sağay lehçe
lerinde .......... kelimeli "karanbk,, 
mınıama ıelir (Rad. II, 142). 

Muallim Mektebi talebelennln Mü
nlrin. bltıra11ı_u taziz için, Haydarpafa 
da bir mera111D yapıldıpnı yazmıttık. 
Yubnki resimler, onuncu ımıf imti. 
banJanm muvaffalavetJe kazanarak 

ıon aınıfa geçtığt aenc tıfudan dlen 
bu deterli genç için arkadatJan tara

fından dikilen lbideyi Ye yapılan töre

ni ıa.teriyor. 
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Eski Ev Kadını 
Yeni Ev Kadın ı 

Torun Görmüş Bir Kadınımız Diyor ki: 
"İyi bir tY.J kadını, modası geçmiyen nadide eşyaya benzer. 

Güzellik ise geçicidir. Ev kadınlığı müsabakası çok yüksek bir 
maksatla yapılıyor.,, 

Türk Kadınlan Biçki Yurdunda 
kızlarımız ders başında. 

Eski harbiye nazırlarından Ziya Pa· 
tanın kızı bayan Ulviye Ziya, yorgun 
argın içeri girdi: 

- Biraz geç kaldım değil mi? 
Allah eksikliğini göstermesin, ev itle
ri bir tilrlil bitmiyor ki ... 

Sonra kendini bir iskemle üzerine 
atarak; devam etti: 

- Evde kalabildi~m güneler, ço· 
cuk gibi seviniyorum. Oh, bugün d~ 
evdeyim, diye .. Fakat, ne yapmalı ki, 
işler bırakmıyor. 

Ben hemen sözü açtım: 
- Eski ev kadınlığı ile şimdiki ara

sında ne fark görüyorsunuz? .. 
Bayan Ulviye Ziya, hiç düşünme· 

den cevap verdi: 
- Eski ev kadınlığı, hatta çok eski 

değil, bizim zamanımızın ev kadınlı· 
ğı, §imdikinden daha mazbuttu. Biz, 
evimizde kendimize İ!J icat ederdik. 
Bir dakika boş vakit bulamazdık. Şim 
diki kadınlarımız hem dı!Jarı, hem içe· 
ri ~}erine nasıl yetiıiyorlar bilmem ... 
Arasıra kendimi yokluyorum: Bende 
de eski ev kadınlığından eser kalma
dı. Bir zamanlar, ~vden dışarı çık· 
mazdım. Öyle iken gene iıten başımı 
kaldıramaz, uğraıır dururdum. 

Şimdi, her işi oluruna bağlayıveri
yorum. Her halde yeni yaıayııın 
bunda çok tesiri var. 
Kadınlarımız dışarı hayatının tadı· 

nı alahdanberi, biraz havaileştiler. Bu 
yakınlarda, yeni yeni evlerine ısınma
ğa başladılar. Kadınlarımızı yuvaya 
bağlamakta kız sanat mekteplerinin 
büyük rolü olduğunu ıınutmıyalım. 

Bir kız çocuğu anaıından nuıl 
terbive alır.a, ilerde o da öyle yeti. 
'ir. Anuına bak, kzını al, demiş· 
ler. Sanat mektepleri mezunu, bilgi. 
ti ve görgülü lazlarınuzdan , yannın 
olgun ev kadınları yet iteeektir. 

Eski ev kadınlarının en büyük me· 
ziyetlerinden biri de, intizamı sevme· 
leri idi.Bizim her ıeyimiz yerliyerin 
de dururdu. Evlerimizi o kadar temiz 
tutardık ki; görenler parmak ısırırlar· 
dı.Sonra eski ev kadını, iktisada ria· 
yet ederlerdi.Eski koc-alar,geçim bakı 
mından çok bahtiyordılar.Çünkü,kadın 
~imdiki gibi erkeği için büyük bir 
masraf kapısı değildi. Terliklerimize 

varıncaya kadar kendimiz yapard ı k,. 
Fakat bugünkü kadına da, dünkü 

kadın gibi yaıamadığı i_ç_in ge!işigüzel 
hücum etmek doğru degıl. Bır takım 
icaplar .. kadını, kocasının ekmeğine 
ortak olmak vaziyetinden çıkarmııtır. 
Baknıız. ben bile, günlerimin bir kıs
mını, dışarda gcçirmeğe mecbur olu· 
yorum. Yagayışlar da, muhitler gibi, 
görenekler ve adetler gibi değişirler. 
Dünkü yaşayışı iade etmeğc imkan 
yoktur. Kadını, mümkün olabildiği ka
dar, evinin kadını yapmak 1 Ülkümüz, 
işte bu olmahdır. 

- "Tan,, ın teşebbsünü nasıl bul· 
dunuz? 

- Onu daha başta söylemeliydim. 
Kadın, bir kukla değildir.Bir manken 
hiç değildir. O yalnız güzel olduğu 
için değil, belki daha ziyade evinin 
k.ııJiJllı olduğu için saygı ve sevgiye 
hak kazanmıştır. 

l yi b ir ev kadını, modası geçmiyen 
nadide etyaya h er.zer. Güzellik ise 
geçicidir . Bun.dan dolayı, kadınlar 
arasında, ne güzellik, ne koketlik, 
ne fU, ne bu meziyetleri seçmek için 
yapılacak herhangi b ir müsabaka. 
nın faydaıuz, hatta zararlı olduğu 
fikr indeyim. Ev kadınlığı müsaba.. 
kaaı ise, çok yükaek bir maksatla 
yapılıyor. "Tan,. bu te~ebbüsü ile 
bütün ciddi Türk kadnl~mın sem.. 
\)atiıini kazanmıthr. 

- Erkeklerin, ev işlerine yardım 
etmesine taraftar mısınız? 

- Hayır 1 Erkek erkekliğini, kadın 
kadınlığmı bilmeli ... Erkek, ev i§leri· 
nin değil, dııarı itlerinin meı'uliyeti
ni üzerine almıştır. Onu bir de ev işle· 
rile uğraıtırmak, doğru olamaz. 

Ulviye Ziya, sözünü bitirirken: 
- Ev kadınlığının kendine mahsus 

bir zevki vardır, dedi, bu zevki, bir 
kere tatan. böyle bizim gibi, torunla· 
nnı okşadıktan, hatta kendisi çalışa· 
mıyacak hale geldikten sonra da on
dan yakasını kurtaramaz. 

Salahaddin GONGÖR 

M üsabaka Şartları ve Hediyelerimiz 

Hediyelerimiz Arasında Her Evin 
İşine Yarar Binlerce Eşya Vardır 

1 - Dikit .,e bicki, .2 - v-.ı. pltlr 
1nek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - Ew idarHİ 
ıibi dört kısımdan ibaret olan müıabalra· 
mızm teknik jdareıini, imtihanlaraıı. nıaii. 
kifııtlarmm dafnılmasmı Kız San'at Mek. 
teplcrinin deierli idare ve tcdriı heyetleri 
deruhde ediyorlar. Müaabalraya herkes 
kayıtıız, tart111 ıirebilccclrtir. Kupon •e
ya ıaıctemlzln bir parçaımı lrcamelr lı:iıt. 
feti yoktur. YalnlZ tunlar müaabakaları· 
mtza ıiremiyeceklcrdir : 

ProfH7oneller, yani terziler, mllrebbl· 
yeler, hutebalucılar, doktorlar, ebeler, 
öjretmenler we ıuetemis menıuplan ile 
aileleri 

Hediyeler 
Diki, ve ı,içki ı -

Birınci1eı 200 lira deicrinde bir pırlu· 
ta :yüzülı:. 

llcinei7eı 150 lira deierlnde bir dikit •• 
ııakrt makineıi. 

Ocüncü7eı U lira deterindı kumq ., .. 
,.. kürk. 

Dördüncüyeı 25 Ura deierindı clikiı n· 
tusu. 

Beılnclyeı 15 lln delerinde bir ınaa-

lilr kare dö tabi. 
Beılnciyeı 15 lira defcrindı ÇIJ' ta· 

lumı. 
Altmeıdan 100 llncllye lradar ütü. T<t•· 

tık, abajur, masa örtüsli, çorap, eldiven, 
çanta ıibi muhtelif hediyeler. 

Ev baknnı: 

Blrtnclyeı 200 Ura deierınde bir salon 
talmnı. 

l klnci7eı 150 lira deterinde bir radyo. 
Üçlincü1eı 75 lira deierinde bir avize. 
Dörcllincl17e1 50 lira deierinde ıalon 

saati. 
Betinci1eı 15 lira deierlnde bir tablo. 
Altıncıdan yüaiincü1e kadar muhtelif 

hedi1eler. 
Çocuk bakımı : 

Birinciye: 1000 lira deierinde ve primi 
tarafımızdan verilecek ıiıorta veya 200 lira 
deferinde bir yatak odası takmu.. 

lkinciyeı 150 lira deierinde bir sine 
bebi. 
Oçlncl1eı 71 lira deierinde bir ıra. 

mofon. 
Dirdb.Clyeı 50 tirı deferinde bir kol 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

H er Güzele Aşık 
Geçen gün bir okuyucudan mektup 

geldi. Mektubun tarihi yok, imzası 
da bizim Türk harflerinin arasında 
bulunmıyan W. X. Mektubu yazan on 
sekiz yaşında delikanlının büyük der
di, her gördüğü güzel kıza aşık olmak
mış. 

Benim fikrimce gerçekten aşk bir 
dert değil, en büyük saadettir. Bu de
likanlının aşkı da gerçekten olabilsey· 
di kendisini yürekten tebrik edecek
tim. Fakat bunun gerçekten aşk ol· 
duğunu sanmıyorum. Ben, gerçekten 
aşka inandığım için. insanın birden zi· 
yade aşkı olabileceğine inanamam. 

Bununla beraber, genç okuyucum 
başka bir yönden tebrik edilmeğe ger
çekten layıktır. Bu da yirminci asırda 
dünyaya gelip de bir iki asır önce 
doğmuş olmamaStndandır. Bu asırda
ki hekimlerin birçoğu, biliyorsunuz 
ki, aşka inanmıyorlar ve aşıkım diyen 
kimseleri. faıistlerin siyasal usulünde, 
yani müshil içirerek iyi ediyorlar. 

Halbuki esk~den aşka inanan hekim 
ler bu ıayın okuyucum gibi, biroçk 
güzele aşık olduklarını iddia edenle
re ağır tedavi usulleri takip ederler
di. Aralarında biraz insaflı olanlar 
böyle ifrat derecede aşıkları sadece 
hapse attırırlardı. İnsafı olmıyan he
kimler de genç a§ıkları kırbaç daya
ğına çekerlerdi, hem de o vakitki la
tince deyimle: 

0 Donec totus in<:ipiat foetere." 
Bunun türkçeıi, ıuçlunun bütün 

vücudundan fena bir koku gelinceye 
dara, demektir. Görüyorsunuz ki, bu 
ilacın yanında ıimdiki hekimlerin içir· 
dikleri hintyağı pek hafif kalır ve 
genç okuyucum, benim dediğim gibi, 
bu asırda doğmu§ olduğundan kendi 
kendini tebrik etmelidir. 

O eski hekimlerin hapis ve dayak 
usulleri bir tarafa bırakılırsa, söyle
dikleri başka ilaçlardan bugün de fay-
da görülebilir. Mesela güzel kokular· 
dan kaçınmak. Güzel kokuların, hele 
misk ve anber kokularının aşk duy
gularını çok uyandırdıklarını herkes 
bilir. Sonra praptan ve içkilerden sa
kınmak da iyi olur. 

Eski hekimler yatağın cinsiyle aşk 
duyguları arasında pek ziyade müna
sebet bulurlardı. Onların dediklerine 
göre yünden yatak, kuf tüyünden yas
tık ve yorgan insanı fazla aşık yapar. 
Onun için ot minderdeıry~ot yaprak
lardan yapılmı§ şilte üzerinde yatak 
aşkı istemiyenler için iyidir. Hele eı· 
ki Yunaniıtanda kocaya varmak iste
miyen kızların yaptıkları gibi, haşhaş 
yapraklarından yatak yaptırarak üze
rinde yatmak bire bir gelir. 

Tuzlu yemekler de aşk duygularını 
uyandırırlar. Francala aşıklara zarar
lı olur, onlar için en iyisi ikinci nevi 
esmer ekmektir. Et yemeklerinin de 
insanı fazla aşık yaptığını bilirsiniz. 
Hele kuş etlerile kuzu eti aşk duygu
larını büsbütün arttırırlar. 

Atıklar için en ziyade sakinlik ve· 
recek yemek ıalatadır. Çünkü aık ili· 
hesi olan Venüs biraz dinlenmek is
tediği vakitlerde ıevgilisini ıalata 

yaprakları arasında saklardı. 

Lokman Hekim 

OL() M 
Bu kere Adliye ve Mülk iye memu. 

riyetlerinde bulunmuş olan Bay 
Mansu r Şitvan kısa bir .uatalığı mü_ 
teakıp vefat etmiştir. Cenazeıi bu
günkü aalı rünü öğ leden evvel Tak. 
ıimde Sıruervilerde 58 numaralı L 

partımandan kaldırılarak Fatih ca
mii 4erifinde namazı kılındıktan 
aonra makberei mahıusaıına defne
dilecekt ir. Merhum fukaraperver ve 
hüınü ahlak aahabından id i. Cenabı 
hak ıariki rahmet eyleıin. 

1 KUÇUK ILAnLAR 

Profesör doktor Raşit Tahsin Tuk
!avul. Sinir ve deliler hastalıkları bi
rinci ve baş öğretmeni. - Bostancı. 
T epe mahalleai 103 numara. Telefon· 
52-232 

10496 

Fash Sulh Üçüncü Hukuk Hakim
liğinden : Fatihte Sofularda Yeşil 
tekke sokağında 17 sayılı evde oturan 
Mahmut kız ı Gülsüme aynı evde ab
lası Haticenin 23-12- 935 tarihin
den itibaren vasi tayin olunduğu ilan 
olunur. 

ken. 
Altıncıdan 1üaüncU1e kadar muhtelif ~~ 1 

Betlnrlıe ı ıs lira deterındı çaota. 

Yürekleri iyilik için çarpa1 

urttaşlar ; 

•edi1eler. 
Yemek pitinnelcı 

ı8irindye: 200 lira deterinde bir )'emek 
odası takımı. . 

ikinciye: 150 lira değennde çatal ve ba-
cak takımı. • .._ .. 

Üçüncüye: 75 lira deferındı tauaa ta· 
bnı. . d J ı..:.: Dördünctlye: 50 lira deitıLD • 1 .._. 

AlbnC'•-. JGalncll1e lcaclar muhtelif ... ,,..... ' E" Kraliçeıi: 

BUtü" bu imtihanlardan ıonra, dört 
kısmın dördüne birden ıirmlı ve muayyen 
dereceyi kaıannut olanlar arasmda da bir 
imtiJH" yapılacak we kaıanan ev kraliçesi 
llln ~ilerelr lıımdiıinı 7SO lira dferinde 
bir kürk manto hediye ohanacalrtJr. 

Bugilnün fitresi on beş, yir 
ni yıl önceki fitreden bambaş 
cadır. Sizden istediğimiz, bt 
ıaşkalığı iyice kavramak ve ot 
ian sonra yardıma koşmaktır 

Köy Katipleri Bal ı kesirCivarındaYapılan 
lzmirMmtakasılçinYeni j Tarihsel Araştırmalar 

Kararlar alındı 
İzmir, (Huıuai muhabirimiz bildi 

rİıyor) - İzmir köylerindeki köy 
büroıu katiplikleri, verilen bir ka. 
rarla kaldırılmıştır. Bu işlere bun
dan böyle mahalli huauıi muhasebe 
memurları bakacaklar ve büro iş_ 
leri onların mea'uliyeti altında yü. 
rütülecektir. 

Köy katiplikleri hakkında da ba. 
zı yeni kararlar verilmiştir. Her 
köyde bulunan k 'tipler, yalnız köy 
hudutları içeriaindeki iılere değil, 
yakın ve civar köylerdeki köy mu_ 
amelatına da bakacaklardır. Bu au 
retle, katiplerin . r.a vııı azaltılmış 
r..Jacaktır. Köy katipleri, s_ıo köye 
kat iplik ede<:ekler, fakat 25 lira. 
dan fazla para alamıyacaklardır. 
Vilayetin aon emri üzerine, m uhtar 
ücr"!tleri de ayda 15 l'raya indiriL 
miştir. 

Karaburun llcebaylığı, bağ aahi. 
bi köylülerin vazive!ini yakından 
tetkik ederek bir rapor hazl'l'lamı'
tır. İlçebay Muzaffer Güven, top
raksız köylülerin ihtiyaçları üzerin
de de bazı inceleme) .. yapmıştır. 
Bu rapor lar, ilbaylığ3 veril:ııiştir. 

Sivas' da 
Tohumluk Dağrtma l§i 

Sivas, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Bu yıl Sivas ve çevresinde 
yağmurların zamanında yağmaması 
yüzünden, buğday ve arpa beklenilen 
ürünü vcrmemi§tir. Ziraat bankası, 
köylüye tohumluk verilmesi için icap 
eden bütün yardımları yapmıştır. 
Şimdiye kadar Sivas için ı 32,144, çev 
re için de 56,725 kilo tohumluk ve
rilmiştir. 

Elektrik Şebeke.!i 
Sivas, (Tan) - Elektrik birliği ta

rafından ışık gitmiyen semtlerde tel 
çekilmesi devam etmektedir. Bu defa 
imaret mahallesine 500 metrelik bir 
hat şebekesi daha çekilmiştir. 

Beı Yıllık Pro1Iram 
Sivas, (Tan) - Uray beş yıllık ça

lışma, programını hazırlamak üzere 
bir encümen seçmiştir, Bu program 
~~bat devresinde kuruma verilecektir. 
Uyeden Behçet Yaşar, Basri Yalçın 
Alp, Baki, Kamil Gürten, Rıza Baran, 
Rıza Bekir encümeni teşkil etmişler
dir. 

:>ehır ~uyu ltesılecek 
SiYas, (Tan) - Sivasa akmakta o 

lan Demir boru suyunun geceleri ke 
silip elektrik kuvvetine daha fazla hız 
vermek üzere harcanacaktır. Elektrik 
birliği ile belediye arasındaki konuş
malar müspet netice vermiş, bu işle 
uğraşmak üzere urayca bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

. K TEL GRA F 1 
E R LERi 
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Balıkesir Halkevi temsil kolu üyeleri Himetin oğlu piyesinde 

[Hususi Muhabirimiz Yazıyor] 

Balıke•ir, 19 
Balıkesir Halkevi, kısa bir zaman 

içinde, pek çok şeyler başarmıştır. 
Evin tarih kolu tarafından yapılan 
araştırmalarda 872 tarihli eski bir me· 
zar taşı ve bazı kıymetli mo,aikler. 
bulunarak evin müzesine getirlmiştir. 
Hisar ılıcasında da birçok araştırma
lar yapılmış, yeni bazı tarihi taşlar 
bulunmuştur. Toplanan iZ'Crler, büyük 
camlar içersinde teşhir edilme~e baş
lanmıştır. Zağanos paşanın tarihsel 
izerleri üzerindeki araştırmalar so
nunda birçok fotoğraflar tesbit edil
miştir. Kol ilyelerinden lise tarih öğ
retmeni Kamilin, Balıkesir mahkemei 
şer'iyesi sicilleri üzerinde iki yıldan· 
beri yaptığı incelemeler sona varmış
tır. 

K olun genç üyeleri, köyleri ev na
mına birer birer gezerek hal bilgileri 
toplamışlardır. Bu koldan ayn bir 
grup da Çanakkale köylerine kadar 
gitmiştir. Muhtelif araştırmalarda 

toplanan eserler için balkevinde bir 
müze kurulmuştur, Pamukçu ile Ki· 
raz köyü ve İlyaslar mezarlığında bu· 
lunanlar da buraya getirilmiştir. 

Halkevi temsil kolu, Kozan Oğlu 
piyesini vermek üzere hazırlıklara baş 
lamıttır. Bu kol, her on be§ günde 
bir muntazam müsamereler vermekte
dir. 

Beş ay' içerıinde 21 temsil veril· 
miş, çok beğenilen temsiller ilç dört 
defa tekrarlanmıştır. Bunlar arasında 
öz yurt, Himmetin oğlu, Hedef, Aşar 
ıoyguncuları, Erg-cnekon en çok al· 
kışlanan temsiller olmuştur. 

Evin kütüphane kolu günden güne 
daha faydalı olmığa çalışıyor. Birçok 
kimseler ilgi göstererek ev kütüpha
nesine muhtelif cins faydalı kitaplar 
hediye etmişlerdir. Bu kol, cezaevin• 
de yeni bir okuma odası açmıştır. Ko
mite araştırmalar yaparak kaynak ola
cak birçok eserler satmalmıştır. Kü
tüphane yakında daha mükemmel bir 
hale ı:rt:tirilecektir. - H. Eyiboğlu 

En bUyUk filmlerin tanlftıiı en tath ses 

JEAN KiEPURA 
..'Sevginın sesi,, ve "Ç&rdaş, Füratın,t 1 fiLm~rının 

iki büvülc komili 
PAUL KEMP, PAUL HORBIGER ve JErtrtY JUGO 

Şeker bayramında günlerinizi şeker edrcek bir filmde 

• 
1 N NON 

En zevkli şarkılar · En bt1ı bir mevzu • En güzel bir film 

M E L E K sineması filmin ilk gösterilme 
* Hopa, (Tan) - Dünden itibaren gecesi (Perıcmbe giinil akşamı) için 

Hopa ilk okulunda yarım gün tedrisa· numaralı biletler şimdiden satılmaktadır. Tel. 40868 
tı tatbik edilmeğe ba~anm~b~ 600 ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
mevcudu olan bu mektepte muallim 
kadrosunun darlığından ötürü tatbikı 
kültürce zaruri görülen bu usul tale- ı' 
be ve muallimlerin lehine olmuştur. 

* Mut, (Tan) - Son fırtınada mer 
keze 45 kilometro mesafede Eleksi 
köyünden iki kişinin donarak öldük. 
leri haber verilmiştir. 

* Kandıra, (Tan) - Burada yeni· 
den bir kız kaçırma vakası olmu~tur. 
Turnalıdan Nazif, Kandıradan İhsa
nın kızı Şükriyeyi gece köyüne kaçır 
mıştır. Müddeiumumi Nezihi şikayet 
üzerine Nazifle Şükriyeyi çağı rtmış, 
kız, iki senelik nişanlısını değil, Na
zifi istediğini söyliyerek evlenmek 
müsaadesini almıştır. 

Bayram şerefine 

IT TIHADn MILLt 
Türk Sigorta Şirketi 

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

Merkezi idareai : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 9808 

MA. A.W" 

AL i 
TÜRKÇE 

Önümüzdeki Perşembe 
~özlü ve şarkılı filmlerin en 

akşamından 1tibaren 
güzeli, en zengini ve en fevkaladesi 

BABA ve HARÜNÜRREŞiD 
Filmini takdim edecektir. 
Dr:korları .... Dansları ... Balr:tleri ve göı kamaştmcı mevzuu ilr: hütün Fevirciltrin takdir 

alkışlarını toplıyacaktır. 

TÜR K ÇE SÖZL Ü YENi 

SEF • 
1 LLER 

ViKTOR HUQO'nun ölmez ESERi 
2 d evre birden 

Bat rollerde : FREDERIC MARCH • CHARLES LAUGHTOn 
On binlerce figüran · l.anlanan bir tarih · Büyüıı. Fransız ihti l llı berkesin 

• ~örmesi laz•mgelen bir ŞAHESER 

Önümüz d e ki Perşembe ı• ~EK sırtEMA· 
g e c esinde n başlıyarak .r--- sınoA 
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Uç Senelik Talebe Arasındaki ihtilaf 
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İngiltere Ordusu 
HavaProgramı M hk K d . a·ıı· 

Kuvvetleniyor Hazırlanıyor a em eye · ~sa!~f, birLd~ı 
Ordu Yeniden Makineleşfirilecek, Alınan 
Tedbirlerin Derhal Tatbikine Geçilecektir 

DIŞ POLiTiKA 

Eden'in Dış 
Bakanhğına Tayini 
Sir Samvel Horun iıtifaaile yerine 

Eden'in tayini, İngiliz hükUnıetinde 
alelade bir nazır değİ§JlleSinin hu
dudunu a§ıp imparatorluğun iç ve 
dı§ aiyaaasile aliıkad:ır birinci dere
cede ehemmiyetli bir hadiaedir. 

Evvela bu, konaörvatör parti te1-
kilatı içinde bir inkılaptır. Genç 
elemanlar ile eski konaörvatör poli
tikacdan araımdaki mücadelede 
gençlerin muzaffer olduklarına de
lalet eder. 

Eden Konaörvatör Partisi içinde 
kollektif emniyet siıtemine olan 
bağlılığında yalnız baıına değild.i. 
Genç Bakan bir zümreyi tem.ail edı.. 
yordu. Edentin galebesi bu zümre
nin galebesi demektir. Bundan ıoıı
ra iç ve dıı politikaya ~allu.k. eden 
diğer meselelerde de eakı pohti~acı_ 
ların yeni elemanlar önünde gerı çe: 
kilmeleri beklenebilir. Eıe.aen yenı 
elemanlara fınat ver.ınek. öteden
beri Konıörvatör Partiainin en bü.. 
yük' kuvvet kayna.klarmdan biri oL 
rnuıtur. Bunun içindir k.i, asırlar ge
lir geçer ve Konaörvatör Partisi ta
zeliğini, zindeliğini muhafaza eder. 
Veni unsurların galebesi demek o.. 
lan bu inkılaptan aonra yakın bir ia
tikbalde Baldvin'in de çekilerek ye
rine daha genç bir konaörvatörün 
eeçmesi muhtemeldir. 

Eden'in Dıı Bakanlığına. geçmeıi, 
İngiliz kabine ıiıtem.inde yeni icat 
edilen, fa.k&t çok tenkide uğrayan 
bir aykınhğı, dıt siyuada ikiliği, i_ 
za.le ediyor. Malumdur ki, Eden U_ 
luslar Kurumu Niu:m idi. Dıt Ba
kanlığından ayrı bir Uluslar Kuru
mu ni.zırlıjı, J.ııgiliz dıt ıiyasaaında 
ikilik mi.ne.ama delalet ediyordu. 
Gerçi ortada böyle ikilik olduğu in
kar edilmekte ve Oı§ Bakanlığm 
vı--ı-.. ıc.-. .......... .....1>.,..ı."" ... ııg !iç d.. 

henk da.ireainde çahttlir söylenmek:. 
le idi. Ancak Lava) - Hor aulh tek.. 
lifleri, İngiliz siya.aumdaki ikiliği, 
inkar kabul etın,iyece.k sarahatle 
meydana çıkardı. Yeni bir Uluslar 
Kurumu Nazın tayin edilmiyeceği_ 
ne ııöre, bundan böyle ikilik le orta.. 
dan kalkacak demektir. 

F&kat Eden'in tayini, lngiltere dı
~ındaki efkarıumumiyeyi en çok ıu 
bakımdan ali.kadar etmektedir: 
lngfüz dıt politikasında vuzuh hu
aule getirmesinde, İngilterenin ltaL 
ya - Habe~ harbine karşı takip et
tiği aiyaaanın hedefi ma.lılm ve mu_ 
ayyen olmakla beraber, bu hedefe 
vannak için hangi ;ol üzerinden 
~eceği bilinmiyordu. İngiltere 
kah Ulualar Kurumu moekanizmaaı. 
nı harekete getirir, kollektif emni
yete olan bağlılığından bahseder. Kah 
ltaJya ile i>uarlıia airitir. 'Fransa 
ile hususi müzakereye ba§lardı. Bu, 
Uluslar Kurumuna aza olup ta ln
giltereye güvenerek misakın etrafı
na toplanan elli küsur devlete iti
mat telkin edici l>ir vaziyet de.. 
ğildi. Bir raddeye kadar ileri git
tikten sonra, İngilterenin anıızın, L 
talyıı ile anlatarak zecri tedbirlere 
iıtirak eden devletleri açıkta bıra.. 
kacağı sanılıyordu. Eden'in Dış Ba. 
kanlığma tayini böyle bir ihtimali 
bertaraf etmektedir. Eden İngiliz 
dıt ıiyuaamı Uluslar Kurumu ınisa
kına bağlamakta en ileri giden bir 
ln.giliz bakanıdır. Bundan böyle her 
devlet, ln8'iltere dıı politikaaının u_ 
lusJu Kurumu miıak1 içinde yürü_ 
yeceğinden emin olabilir. İtalyanın 
da bunu bilmeai ıu]he yardım eder. 
Büyük harbin ıebepleri ıaıyılırken, 
lngiltere dıf ıiyaaaaındaki vuzuh. 
ıuzluk daima baıta gelir. Oenili. 
yor ki eğer İngilterenin takip ede
ceği siyaaa malum obaydı, Büyük 
harp çıkma:zdı. Hatta ltaJya _ Ha
beı harbi de ba~Jamazdı. Bu iddiayı 
iıeri sürenler bakımı: değillerdir. in~ 
giltere gibi büyÜk b.ir devletin dış 
siyaııaıında vu:ıuhtııuluk, vaziyeti 
karııtırır. .Eden'in Dı§ Bakanlığına 
tayini, bu vuzuhsuzluğu ortadan 
kaldırarak vaziyeti duruhtuğundan 
dolayısile, barışa yardımı olan bir 
hadise teli.kki edilebilir. - A. Ş. E. 

Portakizde Taşan 
Sular A§a~ları Söktü 

Lizbon, 2 3A.A. - Bütün gün 
memleketin her tarafında ıiddetH 
bir fırtına hüküm sürmüştür. Mon.. 
dego ve Vuga nehirlerinin ta§maııı 
yüzünden, etrafr baııan sular, ağaç
lan köklerinden ıökmüş birçok ev. 
leri yıkmtt ve Portekizin bazı k111m
larmda müna:kali.tı durdunnuıtur. 

Şimdiki Ingiliz ordusunun muhtelif krt'alanna bir bakış 

Londra, 23 A.A - Milli Müdafaa 
Baka~lrğı İngiliz ıüvari ve piyade 
kuvvetleri teşkilatında mühim deği-

ıiklikler yapılacağını bildirmektedir. 
ngiltere İmparatorluğu bütün piya

de kıt'aları birkaç sene zarfında hem 
maki'lleli tüfek ve hem tüfek kulla
nan kıt'alar şekline ifrağ edilecektir. 

Diğer taraftan, mevcut süvari fır

kasının da makineleştirilmiş bir sey
yar kuvvet şeklinde değiştirileceği 
haber verilmektedir. 

Harbten Beri 
Geciken Tedbir 

Londra, 23 A.A. - Sü Bakanı 
ta.rafından dün neıredilen plB.n, 
harptenberi İngiliz ordusu ten&i
ku.tı için yapılan itl( adım oJarak 
teliikkı edıhn.-ktıedw. 

Gazeteler, bu tedbirin ıimdiye 
kadıı.r sceciktirill"'leııinin hıı.rbin 
verdiği yôrgunluktan ve bunu ta• 

kip eden finansal durumda.o ileri 
ıı;eldij'ini ya.zıyorlar. 

Tensikin Esaslan 
Londra, 23 A.A - Sü Bakanlığı, 

kara ordusunun modern bir hale ge
tirilmesi için birtakım önemli tedbir
ler almıştır: 

1 - Piyadenin her biri alesseviye 
Uçer tabur mitralyözcü ııilahendazdan 
mürekkep ve otokar müfrezeleriyle 
daha da başka motörJü keşif unsurla
rı ilave edilecek olan tuğay esası üze
rine yeniden tensiki, 

2 - Süvari ile tank kıt'atmm bir
leştirilerek, her biri ikişer tuğay mo
törlü süvari, ikişer alay süvari -tuğay 
başma bier hafif tank alayı- bir tuğay 
hücum arabası ve tali kıtaattan mü
rekkep 't"Ont~eore talcelmlc,• ----

Bu tedbirler, halen Mısırda bulu
nan süvari tuğayı ile, İngilteredeki 
aekiz alaya derhal tatbik edilecektir. 

italya - Habeş 
lannın me~kuk vaziyetleri, her nevi 
ha.rekata mani olmaktadır. 

Habeşler Tayyareler
le de Uğraşıyorlar 

Mogadiçyo, 23 A.A. - Stef ani 
aja.naı bildiriyor: 

15 ve 16 kinunuevvelde Soma. 
lide süe) faaliyetin merkezini, ftal 
yan uçaklarının yukarı Cuba böl
gesi etrafındaki geni§ hareketleri 
te~kil ebniş.ti.r. Filtu ile Megelli a. 
rasında Ras Destanın kollan gÖ
rülmüttür, Alçaktan yapllan bu 
tarassutlar Habe,lerin tüfek ve 
kücük top ate§ile vukubulan şid
detli bir bombardımanla mukabe
le etmişler. Bu ate§ esnasında bir 
ltalyan rasit zabiti ölmüıtür. 

Bunu takip eden günlerde MegeL 
Ji yakinindeki Habe~ kıtaatma karşı 
bir hava bombardrmanı yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Müeuir ribticeler alınan bu bom.. 
bardmıam 15 uçak yapmııhr. 4 tay. 
ye.reye düıman ateıi isabet etmi§se 
de basuat pek mühim değildir. 

IBaştarafı birincide] 

Son Muharebeyi İtalyan 
Tebliği Nasr! Anlatıyor? 

Roma, 23 A.A.- 78 numaralı res. 
mi harp tebliği: 

Marefal Badogliyo telgrafla biL 
diriyor: 5000 kiJilik bir Habef kolu, 
Tembiende Addi Abbi civarında hat
Jarmuza hücum etmitler ve Şimale 
doğnı bir yo) açmak için zorla.mı,_ 
lardır. Yerli ve anavatan kuvvetle. 
rimiz, bunun .üzerine, derhal tiddtıt. 
li mukabil hücumlara geçmıŞlerdir. 
Arazi vaziyeti daha iyi olan Habe~ 
kuvvetleri müdafaada bulunmak is
temisler ve bunun üzerine büyük 
bir muharebe olmuştur. Topçu ve 
hava kuvvetleri ile takviye edilf'n L 
talyan askerleri göğüs göğüse bir 
muharebeden tıonra ilerlemeye baş_ 
lamıtılardır. Nihaıyet habet hücumu 
püskürtülmüş, Habet .kuvvetlerı E_ 
tlitreli askerlerimiz tarafından ta
kip edilmeye baılanınıttır. Bu mu
harebedeki ltalyan ve Habeş zayia
tı bildiriJe~ktir. 

Eritre cephe.sinde tayyarelerimiz 
Guaram ile Aşangı gölü arasındaki 
mmtakada Habeş tecemmülerini 
bombardıman etmittir. 

Uzak Doğu Karmakarışık 
Olmaya Başladı 

!ngilterenin Tokyo Elçiliği müste

şarı Vapurda Öldü Bulundu 

Şanghay, 23 (A.A.) - Bu sabah 
Hongkong'dan buraya gelen prezident 
Makkınley vapurunda yolculardan, ln 
giltere~in. Tokyo büyük elçiliği müste. 
şan Vıggms, kendi k?maraıımda bir ro 
velver kurşunu ile öldürfümüş olarak 
buh;unuştur. 

Şanghay, 23 (A.A.) --- Presdent 
Mackinley vapurunun doktoru, Vig • 
gin'in sıkmış olduğu bir kurşunla öl
müş olduğunu söylemiştir. Viggin, Is 
panya kralmın mabeyincisi Vallin'in 
kJzı ile evlenmiş, Kahire ve Romada 
diploma.si memuriyetlerinde bulunmuı 
idi. 

Mançuko ordusu bir 
hadişe ftkaracak 

Tokyo, 23 (A.A.) - Rengo Ajansı 
bildiryor: Japonyanın Ksin-King'deki 
büyilk elçisi, Mançu kuvvetlerinin Bu
lun ile Dersun arasında ve ayni zaman 
da Buirnor gölü mrntakasının muhtelif 
nokta1arrnda ileri karakollar kurmuş ol 
duğunu resmen bildirmiştir. Bu arazi
nin kendilerine ait olduğu iddiasında 
bulunan Mançu makamları, bu ileri 
karakolları, 19 kanunusanide vukua ge 
len ıınxr hadiseıi üıerine tesis etmeğe 

Tayyarelerin Mem

lekette Yapılması da 

Temin Ed i 1 e c e k 

[Baş tarafı 1 incide] 

olunmaktadır: 
"Havacılıihn günbegün ve aeri bir 

surette inkitafı ve bu inkitafın e
hemmjyeti kerteıine göre de mnuml 
hareketlere möeuir olacağını naza.. 
n dikkate alınarak bu ailah ve vası
taya li.yik olduğu kıymeti vermeyi, 
yurdumuz ve ulusumuzun yiikıek 
menfaatlerinin karunma.aı hesabına 
faydalı ve zaruri görülmüştür. 

Bu maksatla kısa bir zamanda eri
şebilmek için şimdilik üç senelik bir 
program yapılmı§a.a da bu progra
mın tahakkuku için yapılan hesap
lar sonucunda her aene hava bütçe. 
aine konulan paraya ha.va kurumu
nun vAridatı da katılmak suretile 
kafi gelmediği anlaşılmıştı. Memle
ket nıüdafauı için kabu) edilen 
program üç seneye göre tanzim e
dilmiş olduğundan bu programın 
icap ettirdiği masrafın da mali şu.rt
lıı.rrmıza uygunluğu bakımından üç 
seneye ayırt edilmek a•1retile tesvi. 
veai düşünülmüştür. Bu düıünceler
le progrıı.mbrn tahakkuku için hava 
te~kilatmıızın üç sene içinde taazzu_ 
vırna ,..,e-1 .. ,.. ... ]m•.k ii7.rf" ~eahit ecı:ı,.n 
masrafın hükumetçe kabul ve taahhüt 
edilmel-i ve üç senelik mukavele akdi. 
aalahiyıetinin Milli Müdafaa Bakanlığı 
n~ verilmesinin temini dü,ünülmüı • 
tür • ., Bundan başka Milli Müdafaa Ba 
kanlığnıa aalahiyet verilerek bu 18.yi • 
hıı. :ile gözetilen maksatlardan biri de 
memlekette tayyare yapmak ıı-ibi mü 
him ve hayati bir işin esaslı olarak ba
tar'1muınr temindir. Llyiha bu cephe 
den de huausi bir ehemmiyet arzetmek 
tedir. 

Hava '.<uvvetlerine yardım vergjsj la 
yihaıı üzerinde bütçe encümeni bazı de 
ğişiklikler yapmı§tIT, Encümen aile • 
ltt nezdinde bulunan hizmetçileı·in al· 
mııkta olduklan para.ların azlığını ve 
bunların beyannameye tabi tutulması 
Vf' her ay pek küçük paralar için tah -
•İl tubelerine gitmek mecburiyetinde 
kalınalan tatbikatta birtakım ırüçlük -
lere sebep olacağı gözönüne alınarak 
bunlarla birçoğunun dul, y:etim ve rna 
'~ J_ukil~.d_eqtekaüt..~ sair zıı.t 111!\ 
atlan ıahiDlennden İiir ayhk fstih.k 
lan yirmi lirayı geçmevP.nlerin bu ver 
giden istisnaııını muva(f- görerek la • 
yi.ha eaasları ona göre değiştirilmiştir. 

Türk 
Havasının 
Ya.rznı 

[Baş tarafı 1 incide] 

hissedeceğiz. 

Türkiye, dünkü çöl Türkiye, kötü vi 
ranelerin Türkiyesi değildir. Bir sana 
yi memleketi ve büyük enst:tüterin, 
iyi kurulacak olan şehirlerin memle -
ketidir .. Bunları daha büyük bir inki
şafa doğru yürütmek medeniyet tari
hi karşısında üzerimize aldığımız bir 
ödevdir. 

Yakılıp yrkrlrnamalart için. böyle kö 
tü bir temayül göstermeğe kalkı~acak 
olanların da yakılmaktan ve yxkı1-
maktan korkmaları lazımdır. 

Medeniyetimizi korumak ic;in, 
haqkı:ılıırmm m e d e ıı i ve t 1 e -
rini icabında tehdit edebilir bir kud
rete ulaşmak hava kuvvetlerinin bu • 
ğünkü korkunç ilerle· ·~:--i,,.n doğmuş 
bir zarurettir. 

TAN 

karar vermişlerdir. 

Japonlar Sovyetleri 
proteato edecekler 

Tokyo, 23 (A.A.) - Rengo Ajansın 
dan: Salahiyettar bir kaynaktan bildi· 
rildiğine g-öre Hirota, Japonyanm Mos 
kova büyük elçisi Ohta'ya bir telgraf 
çekerek Japon aleyhtarı bazı tahrikatcr 
ların Nabarovsk'daki Japon konsolos
hanesi memurlarına karşı takınmakta 
oldukları düşmanca tavurlarınr protes. 
to eylemesini rica edecektir. 

Beya;s Ruslar bir treni uçurdular 

Şanghay, 23 (A.A.) - Beyaz Rus · 
lar teşrinisaninin sonuna doğru amur 
şimendiferi ilzerinde Semenofskaya ya 
kininde bir Sovyet trenini havaya u ~ 
çurmuslardır. tki yüz öJü ve yaralı var
dır. Süikast, Habarovslri'e gitmekte o.. 
lan birkaç yüksek Sovyet memuruna 
karşıdır. 

Zebeleden bir şehir vıkıldr 
Şanghay, 23 (A.A.) - Zelzele Se -

cuen vilayetinin cenubunda bulunan 
Mapien şehri ve havalisinde pek bil • 
yük zararlara sebep olmuştur. Ölenle
rin eayıııı çok fazladır. Dağlar ve top
raklar yarılmr,, birçok evler yıkılmı§· 
tır. 

tılan kongrenin, tekrar ne zaman 
toplanacağı henüz belli değildir. 
Maamafih, bu toplantının doğrudan 
doğruya polis nezareti altında ya. 
pılmaıı kararlaşmış gibidir. 

Üniversite Rektörlüğü ile Hukulı; 
fakülte.si Dekanlı~ı, hadise dolayr
aHe icap eden idari tahkikata baş1a
mı§lardır. Bir kısrm cemiyet azalan 
ara.smdaki noktai nazar anla§ama
mazlığmın karde§çe haUi için diin 
ayrıca bazı temaalar da yapılmış. 
tır. 

Mevcut anlaşamamazlığın kökü, 
cemivetin bugünkü idare heyeti ile 
azalardan bir kısmı araundadır. l. 
dare heyetine muhalif cephe rdan
Ja.r kongre hakkında diyorlar ki: 

"-Pazar günü umumi heyet top
landı. Başkan Ar.iyot &alahiyetaiz ol. 
duğu halde kongreyi açtı. Rey puı. 
lalarım dağıttı. Bunlar yine kendi 
taraftarları tarafından uıulıü~ ol~. 
r"l.k toplattırıldı. Birçok azalar rey. 
lerini bu şerait altında kull.nnamıya
caklannı bildirdiler. Tekrar bir kom 
binezon bulundu. Talebe re..:ni isti. 
mal ederek salondan çrkb. Bu sırada 
dışardan gelen 40 talebe içeri sokul_ 
madı. Seçime fesat karı~tırıldığr için 
zabıt tutuldu. Vilayetin emrile kon. 
gre. tekrar polia tarafından açılmak 
üzere, başka bir güne bırakıldı.,, 

Mahkemeye Ya
pılan Müracaat 

Bu muha.lif grupa göre, heyeti İ
darede cemiyet azalığı hak ve ıa. 
li.hiyetinden istifade edecek ancak 
2 kiti vardır. Bu vaziyet karııaında 
heyetin kendi kendine dağılması la. 
zrm.dır. Muhalifler, idare heyetini iş 
ba§mdan uzaklaştırmak için Sultan 
ahmet beşinci ıulh mahkemeıine de 
baıvurmuşlar ve bir kayyum tayin 
edilmesini iııteıniıılerdir. 

Buna muka~il, şimdiki heyeti ide.. 
reden olanlar da tunları söylüyor
lar: 
"- Pazar günü, cemiyet başkanı 

e!deki nizamnameye göre ko111'reyi 
ikinci defa topladı. 500 den fazla 
ıı.za gelmişti. '38.§kan Alyot, kongre
vi açtı. Seçim yapılacağını söyledi. 
intihabata bal'llandı. Reylerin ta.ani. 
fi sıralarında bazı arkadaşlar bir. 
denbire ortaya atıldılar. intihaba fe. 
sat ka.rıştmldığmı ileri sürdüler. 
Kongre toplanmış olmasına ra.ğmen, 
seçftn liülanen bozuldu. Heyeti u
mumiye vilayetin emrile dağıtıldı. 
Kaqımızdaki grupun içimizden 

bazılann1n mektepten mezun olma
lanru ele alarak idare heyetinin 
s a 1 ıı. h i y e t s i z b u J u n d u
ğ u n u iddia ediyor. Halbuki, bu 
tamamen sa.kat bir ısrardır. Biz, ye_ 
rimize yeni idare heyeti gelinceye 
kadar vazife görmek, İş başında bu. 
lunmak mecburiyetindeyiz. 

Nizamname de bunu teyit ediyor. 
Üzerimizdeki mesuliyeti ve devri la_ 
zım gelen bütün işleri ancak bu ııu
retle yeni heyete bırakacağız. Yeni_ 
den intihap edilmek sevdasında da 
deı'.;:liz. Fakat karşımızdakiler, he. 
sap vermeden aynldığımız takdirde 
hükUnıet otoriteısinin bizi bırıı.kı:m. 
yacağrnı bilmiyorlar. Yahut ta biL 
mez görünüyorlar.,t 

Anla§ıldığına göre ihtilaf, 15 teş
rinisani de içtimaa çağrılan kongre. 
nin top]anamayışından çrkmıl ?e 
~imdiki heydi idarenin hemen çe.. 
kilmesini i.stiyen gnıp namına tale. 
beden Numan, bazı sebepler ileri .sü 
rerek Su1tanah:net beşinci sulh hu. 
kuk hakimliiHne ' ~··· rmuştur. Nu. 
manın iddiası sudur: 
'" Cemivetin heyeti i ·' ınesi, hakkı. 

nı ve salahiyetini kaybetmiş o!an 
lardan müteşekkildir . ., 

Mahkemede 
Bu davanın duruımaıına dün öğ. 

leden sonra Sultanahmet be§inci 
ıulh hukuk mahkemesinde devam e
dilmi§tİr. 

Mahkemede davacı Numanla he
yeti idare başkam Alyot, aekreter 
Şekip. ikinci baı,;kan Ha&an, vezne. 
dar Nurettin ve azalardan Hakkı, 
Mustafa hazır bulunmuşlardır. 
Başkan Alyot, evveln oazar gün. 

kü vaziyeti izah ~tmiş, seçimin ni. 
çin yapılamadıgını sebeplerile ıı..n.. 
latmı§hr. Maliimatına müracaat e. 
dilen Numan, tunları anlabnı§tır: 
"- Ba~anla ıekreter mektepten 

rnezul" olmuş, ikinci reia Hakkı An
kara hukukuna n&k 'miştir. Vez. 
nedar Hüsamettinin 1. 10. 935 te 
fııkültevi terkettiği için heyeti ida. 
reden olan b ..ı dört vaz1fedarın mek. 
tebi terkettiklerine göre, heyetin 
kendi kendini dağıtmuı lazıındır. 
Bu heyet, i§ göremeyince, koca bir 
cemiyetin her şeyi bunların elinde 
kalamaz. Bir kayyum tayin edibin 
Bu kayyum, idıı.re heyeti muamele. 
lerine, defterlerine el koysun. Heye. 
ti umumiyeyi toplasın. Seçimi yap
tırsın.,, 

Bukan Alyot, bu iddialara 'u ce_ 
vapları vermiştir: 
"- Nizamnamenin 18 inci mad. 

deıine göre. her aene 15 te§rİnİıanL 
de kongre yapılır. Hey~ti idare mu. 
amelatını venive devreder. hen.brnı 

verir. Ondan ıonra çekilir. Ben ger
çi, bazı arkada§larım gibi, fakülte
den mezunum. Fakat yeni idare he.. 
yeti seçilinceye kadar çahpnaya ve 
sonra ona heaıı.p vermiye mecbu.. 
rum. Kongreyi 15 te§rİnİ.sanide top
ladım. Ekııeriyet yoktu. Bu ayın 21 
ine bıraktım. Pazar günü toplanan 
kongrede bir P.TUP bütün bir toplan
tıyı altüst etti. Zabıtanın müdabale
sile o da dağıldı. Yeni idaıre heyeti 
ııeçilinceye kadar batkanlığı bırak.. 
makhğrrn beni ıuçlu düşürür. 

Ben h&yeti umumiyeyi vaktinde 
topl~ak suretile bir an evvel vazi. 
feyi devretmek vaziyetindeyim . ., 

Heyeti toplanıp toplanamıyacağı 
hakkındaki ıorguya, Numan, bu İ
dare heyeti kaldıkça buna imkan 01-
madlğı cevabını vermiş, Alyot ise 
toplantının hafta içerisinde yapıla
bileceğini söylemiştir. 

Mahkemenin Karan 
Mahkeme, kanunu medeninin 377 

inci maddeaine göre, ctüme maruz 
kalan heyeti idare azalarının top
lanmasına im,kan olmadığı takdirde 
bir kayyum tayin edilebileceğini, 
halbuki heyeti umumiye toplanabi
leceğ-ine göre, buna lüzum olmadığı_ 
nı bildirmi~tir. 
Duru~mıı, yeni bir k('.)n"r'! ;~;., ..... ~

rıır toplanma imkanı bulunup bulun 
madığının bir defa. da Emniyet bi
rinci ııube müdürlüğünden ıorulma.sı 
İçin duruşmayı başka güne brrak.. 
ml§tır. 

Rektörün Beyanatı 
Hukuk Fakültesi dekanhğı, bu ih.. 

tilif üzerindeki tahkikatına bugün 
de devam edecektir. Rektör Cemil 
Bilsel, dün kendi.sile görüşen bir mu
harririmize şunları spylemiştir: 
"- Yaptıkları senelik kongrede 

polisin müdah.alesini icap ettirecek 
derecede ileri giden talebeler hak
kında takibat yaptırılacaktır. Bunun 
için Hukuk fakültesi dekanlığına e
mir verilmİ§tir. Suçlular derha.l ce. 
zalandırılacaktır.,, 

Dün, Oniversltede çıkan bir riva
yete göre, Hukuk Talebe Cemiyeti_ 
nin faaliyetine yeni bir veçhe ve is
tikamet verilmeıi muhtemeldir Bu 
arada cemiy~tin nizamnamesi üze. 
rinde de bazı değişiklikler yapılaca_ 
ğı ileri ıürülmüştür. ilgililer, bu ha.. 
berleri tekzip etmiılerdir. 

Balkan Antan
tının Deniz 
Kuvvetleri 

[Baş tarafı 1 incide J 
talca bakımından Balkan anlaşması 
devletlerinin deniz kuvvetlerinin bir 
araya gelince nasıl bir manzume teş· 
kil edebileceklerini intişar etmiş ra
kamlara göre tasnif etmeyi faydasız 
bulmuyoruz. 

Balk:in Paktr devletlerinin deniz 
kuvvetleri son deniz salnamelerine 
göre şöyle sıralanabilir. 

, Türkiye 
· 1 Hattı harp kruvazörü 

4 Son sistem muhrip 
5 Denizaltı gemisi 

Yunanistan 
Bir büyük, bir küçük kruvazör 
8 Muhrip 
6 Denizaltı gemisi. 

Romanya 
4 Muhrip 
1 Denizaltı gemisi. 

Yugoslavya 
l Uçak gemisi 
1 Kruvazör (küçük ve eski) 
1 Muhrip 
4 Denizaltı gemisi. 
Bu hesaba sahil muhafazasına ay

rılan gemilerle, küçük torpitolar, ma
yin gemileri dahil değildir. Faraza 
Türk ihtiyat filosu da yukarda göste. 
rilmemiştir. 

Bu itibarla kaydettiğimi<. · ı..ıvvet-
ler şu yekUrıu tutyorlar. 

1 Büyük kruvazör 
4 Küçük kruvazör 
1 Uçak gemisi 

17 Muhrip 
16 Denizaltı gemisi. 
Görülüyor ki sulhe en bil} ~.. .e~-

tekliği eden Balkan antantınrn nüş. 
terek deniz kuvveti ihmal edilebilif 
bir kuvvet olmaktan çıkıyor. 

Tahlisiye ŞirJceti için 
Yapılan Proğram 

Tahlisiye Umum Direktörü Nrc
mettin. Ankaradan şehrimize gehnis
tir. Tahlisiye istasvonhrmın çoğal. 
tılmuı için İktisat Vekaleti tarafın
dan hazırla'llan program, bu~nlerde 
kat'1 şeklini alacaktır. Programın 
1936 senesinde tatbik edilecek krsmı
na Zonguldak ve Samsunda birer tah
lisiye istasyonu kurulması, Çanakka. 
leye de bir radyofar yapılması için 
tahsisat konulacaktır. 
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Dünya Hadisel • 
erıne Bakıslar 

1 - Mısırdaki son nümayişlerde talebe tarafından yakılmış bomba atmışlardı. 6 - Ve Dessiye bombardımanından sonra ca Amerikanın bu imtiyazı ortadan kalkmış olacali, coğrafi mn 
tramvaylardan ikisi, 2 - Habeş Kızılhaç sedyıecileri, 3 - Ame- Kızılhaç teşkilatları faaliyette. 7 - Flipin istiklalinden Flipin- kiinin yakınlığı ve müsaadesi ile mallarının ucuz maliyeti yü
rika Kızılhaç doktorları son Dessiye bombardımanında yaralıla- !ilerden ziyade Japonlar memnun olmuşlar ve Flipin'de istikla- zünden Japonya Flipinde rakipsiz kalacaktır. Büyük Japon se
ra bakarlanlren. 4 - Düne kadar Amerika Birleşik devletleri lin ilan edildiği gün Tokyoda ve bütün Japonyada büyük bir vincinin sırrı budur. Resmimiz Tokyo Ticaret ödasmın Japon 
müstemlekesi iken istiklali ilan edilen Flipin'in ulusal sancağı. bayram olmuştur. Bunun sebebi şudur: "Japonya düne kadar Fli-
5 - Habe§ imperatoru Dessiye'deki umumi karargaha gelince pin adalarına Amerikadan sonra en çok mal satan memleket- erkanı harbiyesi ve siyasa adamları şerefine verdiği büyük ziya· 
çadırını (xx) bu meydana kurdurmuş ve kıtaatı teftiş etmişti. tir. Flipin Amerikanın elinde olduğu için hususi bir gümrük feti gösteriyor. 9 - Mısırda nümayişleri bastırmaya koşuşan 
l talyan tayyareleri yalnız bu çadırın bulunduğu noktaya on ton tarif esinden istifade ediyordu. Fakat şimdi Flipin müstakil olun polis kuvvetleri. 

........... 

Romanya Ve 
Sovyetler 

Le Journarden: 

1 
manya komşusu olan Sovyetleri ihm~l 
edemez ve onunla iyi münasebetler ı
dame etmekte menfaati vardır. Bu 
gayet tabiidir. Fakat Romanya Dış 
Bakanı, Rulya ile Romanya arasında 
,...,~.., ,.ı..ı •• ~ıınc'l~n bahsedivor. Bu da Romanya Dıı Bakam Titlıleskonun 

bir diyevi nazarı dikkati cclbetmekte
dir. 

Bu beyanatında Sovyetlerin Orta 
Avrupa siyasasına kanşmasından_ba.h
sediliyor. Sovyetlerin bu hareketi hıç· 
bir zaman, Mazarikin istifasının do • 
ğurduğu karışı:dık zamanındaki kadar 
calibi dikkat olmamıştır. Çekoslovak • 
ya ile Sovyetler arasında yapılan pakt 
Pariste başlamıştı \re Bükreşte bite· 
cekti. 
Romanyanın bu meselede, Rusyanın 

Çekoslovakyaya yardım etmek için i
cabında Romanya toprağından geçme
yi kabul etmek istemedikleri anlaşılı· 
yor. Bu sebeple Titulesko: "Rus • Ro
men mütekabil yardım misakı akti ve 
Sovyet askerlerinin Romanyadan geç
mesi için bi:. müz~k~reye girişilmemiş 
olduğunu soylemıştır. 

Eğer Romanya, Çekoslovakyanın, 
Fransanın, hatta Lehistanın dostu ol
masaydı, buna bir şey ilave edecek 
değildik. 

Titülesko beyanatında Çekoslovakya 
fle Sovyetler arasındaki paktın, Sov
yetler ile Fransa arasındaki paktın i
cabatmdan olduğunu hatırlatmıştır. 
Eğer Fransa müdahaleye l~zuII? gör
meseydi, işler yilrümiyeccktı .. Tıtules
ionun beyanatında nazan dıkkate a
~acak daha bir nokta vardır: Ro-

doğru. Fakat. buna mukabil 1877 te 
ık. devlet arasında aktedilen ittifak 
neticesi olarak Rusya Besarabyayı,Ro 
manyadan almıştı. Bu hatırada, ihti • 
yatlı bulunmayı emrediyor. 

lngiltere bir beyaz 
kitap neşretti 

"Le Matin" den: 
Londrada ve Cenevrede Fransız ve 

İngiliz sulh teklifelri etrafında yapı· 
lacak müzakeratın arifesinde, İngilte
re Başvekili Baldvin zecri tedbirlere 
şiddetle taraftar olanların hücumları
na karşı, hükumetin aldığı vaziyeti 
müdafaa etmeğe karar vermi§, bir iti
lafa erişmek için sarfedilen gayretlere 
ait vesikaları beyaz bir kitap halinde 
neşretmiştir. 

Beyaz kitapta, son gUnlerde Fransa 
ve İngiltere tarafından hazırlanan 
sulh tekliflerinin muvaffakıyetini te
min edecek vesikalar neşredilmekte
dir. Filhakika sulh tekliflerinin neş
rinden iki gün evvel, tekliflerinin res
mi bir sureti lngilterenin Adis Abeba 
sefirine gönderilmiş ve bu tekliflerin 
Necaşiye tebliği bildirilmiştir. Sefire 
gönderilen telgrafta deoiliyor ki: 

"Laval ve Sir Samucl Hoare, müza· 
kereye esas olacak olan bu tekliflerin, 

,,..__.._......,.._,.. __ _.._._.._.m,,_, ______ ,• 

imparator Haile Selasiye tarafından 
kabul edileceğinden emin olmak arzu
sundadırlar. Başlıyacak müzakeratın, 
Cenevre Beşler komitesinde vukubula
cak görüşmelerin neticesine asla ha
lel vermiyecektir.,, 

Sefire gönderilen ikinci telgrafta 
da: 

"İmparatorun bu tklifleri ehemmi· 
yetle telakki etmesi ve bunları hiçbir 
.ebeple reddetmemesi için bütün nü
fuzunuzu kullanmalısınız.,, denilmiş
tir. 

Baldvin perşembe günü avam kama
rasında vukubulacak müzakerelere 
hazırlanmaktadır. O zamana kadar 
Uluslar Sosyetesi Konseyi de toplan
mış olacağından müzakerat, hükumet 
için hayati bir ehemmiyeti haizdir. 
Başbakan dış Bakanı Samvel Hor'u 
şiddetle müdafaa edecek ve itimat me
selesini ileriye sürecektir. Kabine aza
sından bazdan, meselenin uluslar 
sosyetesine terkine mütemayil görün
mekteyse de, başbakan bilakis Hoare
Laval projesinin yeni sulh muahedesi
ne esas olmak üzere muhafazasına ta
raf tardır. 

Baltık Devletleri 
Anlaşamıyor 

Le T emps' dan: 
Baltık devletleri arasında aktcdilen 

konferanslarda - bu konferansların 
sonuncusu Rigada toplanmıştı - ka-

nunların tevhidi etrafında bazı netice
ler elde edilmiştir. Fakat bu neticeler, 
üç Baltık devletinin dış siyasalarında 
teşriki mesaiyi temin edecek bir for
mül bulunmadıkça. hep ikinci derece-
de ehemmiyeti haiz olacaktır. 

Baltık devletleri, Uluslar Sosyetesi 
paktı çerçevesi dahilinde kalmakla be
raber, noktai nazarlarının müşterek 

olduğunu ve siyasal bir ittihadı arzu 
ettiklerini ilan etmişlerdir. Geçen her 
ay. müşkülaija yapılan bu binaya bir 
taş ilave etmektedir. 

Estonya, Litvanyanın Lehistana 
yaklaşmasını istiyor. Halbuki Litvan
ya, Sovyctlere karşı daha fazla iti
mat bcsliyor.Letonyaya gelince.Bu hü 
kümetin Almanya ile iyi mün'\sebet
lerde bulunması, Litvanya efkarı u
mumiyesini endişeye düşürmektedir. 

Letonya ile Almanya arasında yeni 
imza edil~n ticaret anlaşması, Hitlerin 
Mein Kampf adlı eserinin Letonyaya 
girmesi hakkındaki yasağın kaldırıl • 
ması, Baltık siyasasında mevcut nok
tai na.zar farklarını bariz bir şekle koy
muştur. 

· Litvanya diplomatlarının vazifesi 
çok nazikti. Resmi tebliğlerde kulla 
nılan cesaret verici tabirlere rağmen, 
müsbet hiçbir şey yapılmamıştır ve 
Baltık anlaşması, arsıulusal ve siya • 
sal bir unsur olarak görünmemektedir. 

''Ev Kraliçesi ,, ve Bir Koca 
V evnecilerde F. Al tay imzasile: 
I ki yd önce orta halli bir ailenin 

ortanca kı.zı ile evlendim. O .zaman 
mali kudretim bir hi.zmetçi tutmıya 
müaait idi. Fakat bu11ün değildir ve 
tlört aydan\eri üç odalı bir evde ka
n koca dar bir bütçe ile geçinmiye 
mecbur olarak yafıyoru.z. Karım 
pek a.z yemek pifirmeıini biliyor. 
Yemek huauaunda mü,külpesent 
değilim. Fakat orta tahailini bitir -
mİf olan bu kadıncağı.zın elinden 
bafka hiçbir İf 11elmediği için bu 
dar bütçe ile ev bafıma .zindan ot 
maktadır. Akfam oldu mu, eve git. 
mek i•temiyorum. Ne evin zaten la 
kir olan eıycuında bir inti.zam, ne 
çamCJfl.rlarımı.zda, çarfallanmı.zJa 
ütü, n• camlarda v• ortalıkta biraz 
iç açacak bir temalik vardır. Kı.z 
San'at m•ktepleri öfretmenlerinin 
aö.zl•rini okudukça evimi.zdeeıneler 
yapmak imkanı varken bunlann ya 
pılmamıuı yü.zünden düıtüğümü.z 

mahrumiyetleri 11örüyorum. Zaten 
her gün bir veaile bulan uyan ve 
hiddet .inirlilikleri bende büabütün 
coıuyor. Aramı.zda kav11a ekaik ol. 
muyor. O bütün nokaanlan yalnı~ • 

lığına atfederken ben ltenduiM bi• 
çok hatalar aayıp döküyorum. E. 
minim ki, b ı hal aramılr;l 11ittikç• 
açacak ve belki bir daha anlafamı. 
yacak kadar açar ıktır. Si.z ne der. . . ., 
aını.z. ,, 

Karı kocadan ibaret bir yuvada, de
ğil orta halli, hatta bütçesi müsait o
lanlar bile ba§ka memleketlerde biz • 
metçi tutmuyorlar. İki kişinin işini bir 
kadının çevirememesi beceriksizliğin• 
dendir. Fena bir menaj yüzünden bil 
erkeğin ne derece inkisara uğnyaca • 
ğını ve bir yuvanın ne harap ve kaS
vct verici manzara göstereceğini tık· 
dir ediyoruz. Fakat bu yüzden iki rı 
lık bir yuvanın bile dağılmasını dog~ 
bulmuyoruz. F. Altay gazetemizdı mu 
talealarını okuduğu Kız San'at mektep 
teri öğretmenlerinin sözleri arasında 
fU satırlara tesadüf ctmit olaca~r: 

"Bir zamanlar yumurta pişirınesinl 
bilmiyen ve bununla ideta öğünen ~a
dınlar mektebimizde her §eyi atrcnı • 
yor ve tam bir ev kadını oluyorlar.,. 
Altay, karısını bu mekteplerden bitine 
göndererek birkaç ay daha rahatsızlı
ğa katlansın. Birkaç ay kafi. 
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...: 
Bizi Jurnal Edenlere ibret ! 

Bütün Avrupa Bugün Yavaş Yavaş 
T uffuğumuz Yola Gelmektedir 

Sovyet Rusya futbolü arsıulusal ı 
futbol federasyonuna bağlı değildir. 
Bunun için, bu federasyona bağlı o
lan milletler son senelere kadar Rus 
futbolüyle temasa gelemezlerdi. 

Sovyetlerle ilk dost millet biz ol
(!uğumuz için, bir taraftan dostluk e
derken, bir taraftan da sportif temas
lardan kaçınamazdık. Gelgelelim ki 
biz de, öteki milletler gibi arsıulusal 
futbol federasyonuna bağlı bulunu
yorduk. Bunun için de, açıktan açığa 
Türkiye futbol federasyonu namına 
takım çıkarıp dostlarımızla maç yapa
mazdık. Çünkü herkesin Sovyet Rus
yadan uzak durduğu bir devirde böy
le bir hareket hemen arsıulusal fede
rasyonun faaliyete geçmesine ve bel
ki de bizi cezalandırmasına sebep o
lurdu. 

Bunun için Avrupa sporundan ka
çak denilebilecek tarzda Rusyaya 
yaptığımız ilk spor seyahatinden son 
ra, işi kitaba uydurmak lazım geldi. 
Çünkü hatırımda kaldığına göre, Rus 
yaya ilk spor seyahatimizden biraz 
gonra ya bir Alman mecmuasında ve
yahut ta bir Fransız gazetesinde, İs
tanbuldaki ecnebi dostlarımızdan bi
ri tarafından arsıulusal futbol fede
rasyonuna hitap eden hayli uzun bir 
açık mektup çıktı. Bu mektup aşağı 
yukarı bir jurnaldi. Mektubu yazan 
zat, futbolcularımızın Rusyaya seya
hatini haber veriyor, Fifaya dahil bir 
milletle dahil olmıyan bir milletin 
futbol maçı yapamıyacaklarını hatır

latarak Fifanm bu işi eline alarak 
Türkiye futbol federasyonunu ceza
landırmasını istiyordu. 

Arsıulusal futbol federasyonu bu 
'jurnalı gördü mü, görüp te federasyo
numuza ceza verdi mi veya bir ihtar
da bulundu mu, yahut ta görmedi ve
ya görüp te görmemezliğe mi geldi 
bilmiyorum. Bildiğim birşey varsa, o 
da ikinci temas için, işi kitaba uydur
duğuınuzdur. İkinci temastan sonra 
Rusla la arıılaff!ı a Qrc arımb Ihep 
Halkevi sporcularıdır. Halkevi bütün 
Türkiyeyi o kadar içine alan bir mü .. 
essesedir ki buna ne jurnal para ede
bilirdi, ne de Fifanın birşey söyleme
ce hakkı olabilirdi? 

Bizden hayli sonra, fsveçler, Çek
ler, Lehler iibi milletler de Rus sp« 
cularıyla temas yolunu buldular. On
lar da amele takımlarını karşılaştırı

yoruz şekli altında futbol, atletizm, 
boks ve saire karşılaşmaları yaptılar. 

Bu arada Rusya Uluslar Kurumu
na girdi, fakat Rus futbolü yine Fi
Iadan uzak kaldı. Kaldı ama günden 
güne Rusyaya güler yüz • göstermeğe 
başlıyan siyaset cilveleri arasında 

Sovyetlerin ötede beride temaslar 
yapmasını jurnal eden kalmadığı gibi 
aldıran da kalmadı. 

Bana bu satırları yazdıran, yeni se
nenin ilk günü Pariste, Moskova ka
rışık takımmın Fransız Rasing takı
miyle yapacağı maçtır. Vakıa henüz 
iş Moskva - Paris maçı şekline dö
külerek tamamiyle resmi bir mahiyet 
almamışsa da, Fransızalrın Rasing 
ismi altında -tıpkı İsveçlilerin ve 
Çeklerin amele takımı ismi altında 
yaptıkları gibi- bir Paris veya hiç de
ğilse takviye edilmiş bir Rasing takı
mı çıkarmıyacakları belli de değildir. 
Belki de Jimdilik böyle yaparak ya
kın bir atide Moskva - Paris, Fran
sa - Rusya maçlarına doğru bir adım 
atmaktadırlar. 

GörüHiyor ki bizi jurnal etmişler

di ... Fakat şimdi bütün Avrupa ya
vaş yavaş tuttuğumuz yola gelmekte
dir, 

S. G. S. 

Rus sporcuları memleketimize geldikleri zaman Ankarada 
karşılamşlarından bir hatıra 

Avrupa Spo'runda N~ler O luyor 
Futbol 

İsviçre futbol federasyonu 1935-
936 mevsimi ikinci kısım programını 
hazırlıyarak neşretmiştir: 

Şampiyona maçlarının ikinci dev
resi 12 Kanunusani 936 da başhyacak 
ve 17 Mayısta bitecektir. 

l 5 Martta İsviçre B - Lüksem
burg maçı Lusern'de, 17 Martta İwiç 
re - İılanda maçı Dublen'de, 5 Ni
sancta İsviçre - ltalya maçı Zürih te 
ve !sviçre B - İtalya B maçı İtalyJ· 
da, 24 Mayısta İsviçre - Belçik'i 
m'\çı Bcrn'de, 18 Haziranda İsviçre
Norvc.ç macı Oslo'da, 21 Haziranda 
İsviçre - fsveç maçı Stokholmde ya
pılacaktır. 

• 

tirak etmek üzere yapılan kayıtlar a
deta bir rekor teşkil etmektedir. Ar· 
sıulusal amatör boks federasyonu sek 
reterinin verdiği malumata göre olim 
piyatlara 37 milletten 218 boksör işti
rak edecektir. 

• Ağır siklet dünya şampiyonu 
Braddok ile geçenlerde Maks Bear'ı 
ve daha sonra Pao1ino'yu döven zer.ci 
boksör Joe Luis arasında bir maç ya
pılmak üzere alakadarlar arasında e
sas itibariyle mutabakat hasıl olm.ış
tur. Esasen dünya şampiyonu, ya 
zenci ile veya zenciye galip gelecek 
herhangi bir boksörden başkasiyle dö 
vüşmiyeceğini kat'i surette söylemiş
tir. 

Holl:\ndalılar daima ,muvaffık ol- Olimpiyatlar 
muş bir takımı değiştirmemek taraf- Olimpiyatlara iştirak edecek ve cl-
tarıdırlaı. Bunun için, 12 Kanunusa-
nid_ Fransada oynanacak Hollanda- çık havada müsabaka yapacak sporcu-
Franr.a maçı için, en aon Dublen de lar için havanm soğuk mu, sıcak mı, 
ldandayı 3 -..:..5-J'en • ı · ; ta- kuru mu~ı lı mı olacağını bilmek 
kımlarmı olduğu gibi i•Q:ma~a .ka- şüphesiz ÇOf mühimdir. OrganbaJ
rar vermişlerdir. • yon komitesi bu hususta biTçok mek-

İngilterenin son tik m'lçıarında, tuplar almış ve olimpiyatlar sırasm
Sunderland en kuvvetli rakiplerin- da hava sıcaklığının nasıl olabilec-:ği 
den Derbi Kaunti'yi 3 - ı mağlup et- hakkında sorular karşısında kalmış
miştir. Sunderland tasnifte birincili- tır. 
ği muhafaza etmektedir. Onda:ı son- Almanya hava rasadı merkezinin 
r;ı ~~ra i_le gelen Ha_dersfil! ile Arse- vP.ıdiği malfımata göre 1851 ile 1930 
nalın yıne kuvvetlıce rakıplerle ya- . • . . 
pc.cakları maçlar sis yüzüntlen tehir ' aranndakı seksen sene ıçınde, olım-
edilmiştir. ~ iyatların tesadüf ettiği üç ayın v.ı-

GP.çen senenin şampiyonu olan Ar- sati hava ölçüleri şöyledir: 
eenal mevsim başında fena vaziyette Haziran: En az 9,8; vasati 17,3; en 
maçlara başlamış ve bu yüzden başta 
gelen Hadersfilt'ten bir hayli puvan çeık 25,8 derece. 
farkıyle dördüncülüğe düşmüştü. Temmuz: En az 12,5; vasati 19,3, 

Son zamanlarda formunu bulmağa en çnk 27,1 derece. 
başhyan Arsenal birinci ile an•sında- Ağustos: En az 12,4: vasati 18,l; 
ki farkı dört puvana kadar indirmiş- En çt'k 25,9 derece: 
tir. Münekkitler bundan sor•·aki ve 
bilhassa ikinci devre maçlcı.rında Ar- :'eksen sene içinde Temmuzdan do 
senalin aradaki farkı yava<j yavaş ka· kuz v~ Ağustostan on gün bir mı!i
patarak ikinciliğe ve belki de başa metre dm fazla ve bu iki ay için<ie 21 
yükseleceğini kuvvetle tahmin etmek gün bır milimetreden, 17 gün rle 1/ 10 
tedirler. milimetreden eksik yağmur yağnuş

• 1936 Olimpiyatlan:ıda f.ıtbole işti-
rak etmek üzere şimdiye .,adar on 
beş millet yazılmıştır. Bunlar Avus
turya, Bulgaristan, Mısır, E:;tonya, A 
merika, Finlandiya, Haiti, Macaris
tan, Hindistan, İtalya, Jap.:ınya, Nor
veç Peru, Lehistan, İsveçtir. Başka 
milletJerin de iştirakleri umulmakta
dır. 

Güreı ve boka 
Bundan bir buçuk ay evvel, Paris

te yaptığı maçta Dinarlı M ehmede 
yenilen Yunan güreşçisi Cim Atlas 
Mısıra giderek eski Olimpiyat şam
piyonlarından Seyit Nuseyir ile gü
reşecektir. Cim Atlas'ın Paris gaze
tecilerine söylediğine bakılırsa bu gü 
reşçi, müsait bir zemin bulursa, Tiır
kiyeye de gelecekmiş. 

• Boks için 1936 Olimpiyatlarına iş-

tır . 

1
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SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞACI : 

1 - İpekten ev 4. Geçmiş zamana ait 
bir bilci 5. 

2 - Yama 2. Trabzonlu 3. 
3 - Dıiiiinlerde yapılan bir tatlı 5. De-

rinlik 3. 
4 - Bir d,.,. ·• '-ek 2. 
5 - Genişlik 2. Beyaz 2. 
6 - Uzak nıdabı ... _ •• 
7 - İyi, mükemmel 2. Bir komşu dev-

·ıet 4. 
8 - Pay 4. Nota 2. 
9 - İptida 3. Dem 3. Geniş deiil 3. 
10 - Bir hece 2. Ralı:s 4. 
11 - Güç 3. Kadınlar için bir kemer 5. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLİ : 

1 - Eritre 6. Harb 4r 
2 - Rize 4. 
3 - İz 2. Linberı 8. 
4 - Telefon 7. 
5 - İfa 3. Ar 2. 
6 - No 2. Do 2. 
7 - Etna 4. Ampul S. 
8 - Roma 4. 

Birçoğu, 1 Kanunusanide Pariste Fransız futbolcülerile 9 - Abes 4. Fal 3. 
10 - Aduva 5. 

karşılaşacak Rus Milli futbolciileri · 11 - Ol 2. Lif 3. 
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KAD IN 
Boşanmalar Çoğaldı 

Evlilikte ve Sevişmekteki Aşkın Manası Nedir? 

Erkekle Kadının Cinsi Sırları Nelermiş 

Evliler neden bu kadar çok bofa . 
nıyorlar? Bugünkü içtimai ıartlar, 
erkeğin kadını iyice tanıdıktan son. 
ra almasını kolaylaftırmıftır. Buna 
rağmen istatistikler, bu •on beı ae • 
ne içinde boıanma davalarının pek 
r.oğaldığını gösteriyor. Aynlmalar 
bilhassa Amerikan gençliği ara.tın. 
da aalgın haline gelmiıtir. Vapura 
biner gibi birer bilet almak ve bir 
miktar dua okutmakla evleniveren 
Amerikalıla1' ayn i k ola ;yli.pola ayrıl. 
mak yollarını buluyorlarmıf. 

Bofanma iılerine ve sebeplerine 
faz.la merak aaran Amerikalılar a. 
raaında yalnız. bu mevz.ula uğraıan 
muharrirler . ·emİftir. Seviıerek ev 
lendikleri halde, pek kısa zamanda 
ayrılan çiftlerin hususi hayatlarını 
yakından tetkik eden bir A merikan 
muharririnin uz.un tetkik makalele. 
rinJ~n aldı~ımız. parcalar: 

Mevıuama, evlenme ve boşanma iş
lerinin asıl can damarı olan aşktan gi
receğim. Aşkın tek ve çift yaşayışta 
büyük bir heyecan vasıtası olduğu mu
hakkaktır. 

Saadet seyrini bu zaviyeden görmek 
şartile, ilk aşklarının heyecanını kay
bedenlerin hayatlarını yeni bir aşkla 
tazelemek istemelerine hor bakmama
lıyız. Aşk izdivaçlarının her sınıf ara
sında anlaşamamazlıklarla neticelen
diğini görüyoruz. Bunun seyrini anla· 
mak için aşkı biraz da alıştığımızdan 
başka bir şekilde tahlil etmemiz lazım· 
dır. 

Bence aşk başlı başına bir ga~ de
ğildir. Aşkın asıl manası birçok gaye
lere birden eriştirici bir yol ve bir va
sıta olmasıdır. 

Bunu böylece kabul ettikten sonra, 
aşk heyecanını tazeleyen yegane ami
lin birleşme olduğuna inanmak lazım
dır. 

Bu itibarla, izdivaç yeni yeni heye
canlar doğuran bir bağdır diyebiliriz. 
Fakat ıu sözler.den, hakiki ve tatlı 
heyecanlar tevlit eden ve hislerimizi 
her an yenileyen şeyin izdivaç olduğu 
manası çıkanlmamahdır. Oyle ise 
muhtaç olduğumuz zevkli heyecanla-

Amerikan 
Vecizelerinden 
• Kadın sadece sevilmek için yara

tılmıştır. Onu anlamaya çalışmak bey
hude zahmettir. 

• Spor bir aşk macerasına benzer. 
Onu sahiden sevmezseniz eğlencesiz 
bir iştir. Hakikaten sevdiğiniz zaman
larda bir fenalığı vardır. Oda mu • 
vaffakıyetsizlik önünde inkisara uğra
maktır. 

• Kadın göründüğü yaştadır. Er
keğe gelince; kadınlara bakmaktan 
vazgeçinceye kadar ihtiyar sayılamaz. 

• Kocasına ipucu veren kadın onun 
ip atlamaya başlamasına da müsaade 
etmiş demektir. 

• Eskiden doktorlar hastalarında 
buldukları hastalığı tedavi ederlerdi. 
Şimdikiler ise, hastalarda icat ettikte. 
ri hastalığı tedaviye uğraşıyorlar. 

• Bir kız güzel doğmak talihine 
mazhar olmuşsa, para talihine de maz 
har olmuş demektir 

Evliliğin en tatlı anlan böyle geçen 
balaylanndadır 

rm kaynağı nerededir acaba? 
Bu suale doğrudan doğruya cevap 

vermektense, alelUmum uzun anlaşma 
ve arkadaşlık izdivaçlarnnn makiis ne 
ticeler verdiğine işaret ederek, bilva
sıta suali karşılamış olayım. 

Bir erkekle bir kadının uzun müd
det anlaştıktan, koklaştıktan sonra ev
lenmeleri işi kmştıracağına soğutuyor. 
Bunun en canlı mişallerini sinema ar
tistlerinde _görü.roruz. Bütün hararet· 
Jcrinl rollerinde ve alıbaphkların.dr 

tüketen sinema. 'Yıldızları evlendikleri 
zaman buz gibi donup kaldıklanm an
lıyorlar. Artık şu birleşme sırlarının 
saklanmaya tahammülü kalmamıştır. 

lnsan bir hayvandır. Oyle bir hay
van ki, cinsi münasebetleri ve heyecan 
duyma şekilleri büsbütün başkadır. 

Perdenin burasını yırttıktan sonra 
aşkın hakiki amillerini tetkike geçebi
liriz. 

Bir erkekle bir kadının biribirlerine 
aşık oldukları zaman en derinden sar
sıldıkları duygu. bita kaydü şart malik 
olmak hissinden başka bir şey değil
dir. Bu malik olmak duygusu insan
larda cinsi mahiyetteki temayüllerin 
tezahürüdür. 

Asıl arzunun insanda mevcut cinsi 
temayüllerin tezahüründen doğduğu -
nu kabul ettiğimize göre, bu hissin 
duyurulması sebeplerini araştırmamız 
lazımdır. Herhalde bu sebepler, erke
ğin fazla ihtiyarlığı, yahut kadının 

sıhhatli bir erkeğin ihtiyacına cevap 
veremiyecek kadar duygusuzluğuyla 
meydana çıkamaz. Duyurulamıyan 
cinsi arzuyu da arkadaşlık, dostluk, 
şefkat gibi yavan şeyler unutturamaz. 
Yavan dediğim bu ilçhissi ayni cinsten 
mah!Cıkat arasında belki en kuvvetli 
yaklaşma vasıtadır. Meselii iki erkeğin 
biribirine arkadaşlıkla bağlı olmaları 
kadar kıymetli ne vardır? .• Fakat bu 
hisler münasebetleri yalnız eflatuni 
ka'mıyacak çağda otan t>ır er1Cekle bir 
kadın arasında yavan ~lmağa milh 
kumdur. 

Öyle ise şunu kısaca çevreliyelim: 
lzdivaçta söylediğimiz bir şekilde 

aşk şarttır. Bu aşkın devamı ve yaşa. 
ması için de birleşenler arasında baş
ka anlaşı lardan maada cinsi ve müte· 
kabil bir ahengin mevcudiyeti elzem· 
Cir. 

Fransızlar "her izdivaç tatlı değil • 
dir,, derler. 

Biz de şu söze bir cümleyi ilave e
delim: 

Evliliğin bazı tatsızlıkları cinsi uyu~ 
maile yan yarıya iner ve "her izdivaç 
tatlı değildir., sözünün kat'i hükmü bi· 
raz yumuşamış olur. 
Meramımı anlatabildim mi bilmem? 

Mesut olmanın ilk şartlarından biri, 
cinsi uygunlukla artan heyecanın de· 
vamıdır. Buna erişmek üzere herkes 
kendine ve eşirte ~öre birçok ıeyler 
öğrenmelidir. 

Birkaç ay sonra nasıl aynlacaklan malfun olmayan 
mes'ut bir çift 
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Ekonomi • 

KONOMIKI 
RLEA 

i Civacta bu senôi teker iatihsall
tı 1,270,000 ton olarak tahmin edilmek 
tedlr. Fakat bu miktarı ıelecek mn
aim azalmak fikri vardır. 1934 senesi 
bu miktar 4 70,000 ton. 1933 te 636,000 
ton re 1932 de 1,371,000 ton idi. 

• Ulıaemburc hllkQmeti de Belçika 
pi. Sovyet Rusya mallannm ithali ve 
ihracına konulan takyidatı kaldınmt -
tir. Bu karar 4-11-935 tarihinden bq 
Jamrttır. 

4! Fransada Kartonun ıtmıUnde 300 
metro derinliiinde uniyede 200 litre 
petrol •eren bir kaynak bulunduiu bil 
dirilmektedir. 

Jlacarli .. ,... ......... -
lerl yômda, t 500 neon mısıra mu· 
amı 300,00Hdlo pamuk ipliif müba
dele edeceklerdir. 

lil<ONOMiK KRONiK 

Dün Paris 
Frank Eksilt 

• AYUaturya. memleketimiae 1000 
lmıtal yumurta konteDjanı venniftir. 

.Müddet 21 lkinciktnuna kadardır. A
YUlturyada yumurtalaramzdan alman 
ciaarük tarifeal de 100 kilo için 60 ku İtalya ile Yapılan lıcaret 
~ıaır bizden kestane istemekte • Anl......-
dir. Bilbusa nefaseti ve ullam\ılı iti Terk· ltalyan ticaret an1atmelllllll 
bllrile Tilrk kestanelerini tercDı eden bir ay uzatıldıtmı )'UllUltlk. DUn bu 

cihet aJllradar dl'ftire Wl..1:-:1-l.tfr • :M111r bu hteiini bildirmiıtir. Yakında -uuuw 
Mıaıra mUbim mikdarda kestane Dıraç Anlıapna 11 lkinciktnunda bitecektir. 
edilecektir. Bu Slbeple bir ay içinde .ırAki olacak 

•Brezilya htlkOmeti BUytık Britan· ltaıyan talepleri karplaaahilecektir. 
Dı ... __ , ilk Ancak ltaıya. kendisine ibraç edilen 

,..,. yumurta racına um,.ımıt ve mal bedellerinin bloke edllmesine b· 
ıanderUen SOOO dtıztlne utlam olarak rar verdiliııden tacirlerimls ltalyan ta 
yc~ı'rü:vbı~hurma lhracmm leplerini, ltalJUUD bloke alac•Jdanna 
-1..· _, -'---- ı..ı- -'•'--da 1 mukabil &lndermeyi cltitln6yorlar. 
DU1lUr -ut!M aıuuu.sı ~- .,._ r ar Bunun için de llerkes !1:-kaiıından 
tarafından yapılan teklifi reddetmi!tir. -~~--.· 

• İtalya UzUın mtlstahsilleri bir ıir· bJob alacaklar laakkmda büat almak 
ket halinde toplammtlarcbr. Bunlara faydalı cöriilmektedir. 
temin edilen fi7at kental metrik batı
Da 210 liret olarak tesbit edilmittir. 

• Çel'oeJoqkya bUkOmeti arpa ih
ncı primini 55 Çek lnmma ve maim 
ihracı primi de 90 Çek lmroaa alarak 
teabit etmiştir. 

• Macan.tamn bam koyun clerili 
lat;l,acı 151 ftpll ve memlekette bu 
•riJatihsaJatl 121 np oldupndan 
~· ambblHDde ayni tatarda 

bam deri ithali prtile Çckollovakyaya 
40 vacon ihracına müuade etmittir. 

• Avusturya h'\ikilmeti petrol son
dajlan için 2,200,000 liralık bir kredi 
açmıftır. Bundan baıtka huyun milveı. 
lidillbumuzaya tahvilini istihdaf eden 
tecrübeler için tiir tirket tetkili husu
eanda yardımda bulunacaimı vadet • 

tldttlr· 

a • r 
BORSA VE PiYASA 

PARA BORSASI 

Ster lir. 
ı»o• ....... , ....... 
il Liret 
20 Belcib Jl'raqı 

•t11 
62Z..
U6-
1'7-
170.-
14.-
24-

f 11.-
13.
M.-
24 .
sa.-
24.-
25.-
13.-
24.-
54-
35.-
32.-

.. 5.-
53.25 

137.-

Ç e lc le r 
12.06 

120,50 
0.79.50 
t,17,47 
4.72,50 
1,45,33 
~,20 
~17.42 

ll,19,51 
~4.65 
f.97,IO 
,13.-

a m 

15.-
9,IO 
9.15 

25,75 
42-
ıs-

22,75 
1.--

14.50 
l,20.-

9,40 
62.SO 
23.-
1.75 .... 
uo 

Tllrk Borca I 
.. ..n 
.. " m 

tıtikrul cWaill 
Erpni A. B. C. 
Sıvaı • Brnnun I 

• • D 

25,30 
23.35 
23,45 
tUt 
tU5 
98.50 
15-

Mııır tah.nltlan 
11161 
llOSD 
1111 m 

..... 
AuclMI ı .. D 

• m ...• , ..... 
ııo.
ıuo 
11,50 

112.-
14.st 
11..51 

Tah•lllt 

ZAHiRE BORSMI 
1'q, eÜl ken dadea, kadmm ona aekadar p • 

t..alllli T..._ " ....... loqaiuldrr lmma lf se• talduklarmduı bablettL Artık arttat 
- l dı ..._ ....... .....-. .,_b.er ı•ıord&tt Za- 'erinden o;rnua Nusret be, bunda 

A a p A ~ ...... ,., • ., ~ hiç- Wr fnbllcfellk •uyuyor Yt ihtiyarı 
om ..... ..... bir ,.. ........ ._. ... Matro. cöldete çıbnyordu. Zaten kendili de 

- - S.S - M •tıır ~~M qlı- 1ı1ru bu.-.........,... maJdu! 
a U O D A Y lanbl pr ılı .. t~ler, Temsil tam Nu.,et beyiıl lstedfli 

ht 7,10 - b• onun l)ıilııp de cı11ıi bitti. Sahnedeki genç Jm eonunda 
Ymnatü 7,24 ilerisi için fena halde &6rinil korku- delilwıbdan vuceçmif, ve lhtlJu = 'fj turdu. Bu süppelıeJ.S... biri Cfinün tev,m.tnJn kollarrna atdmıfb. 

birinde Aytetinl kaçınveiine - Ay-
ır 1 N D 1 K te deyip ıeçmeyin. çok stizel kızdı Nuaret Bey mıızaffe;: 

ıj.:r._ ~ ba ı . o, bahanrs hayattan ne anJar- - itte slrcltlD mi. Ane1 diyorcbL 
c~ • 1 • • 11. Gençler uç para ederler. 

tc Blr ~ cuetede b~ &ir ilin Bupnden IODra altmflık &tık ... 
Xalıüla ii,;- cördü. ihtiyar bir Franııs artisti İs- ta rahat etti. "Xu artık beni tevG',, 

T t P T J K tanbala celmit, yaJIYla mtit~sip diye aeviniyordu. 
79- bir rolde harUralar 181tereeelı: ve bu Bir sün ..tne fulaca erka dandtı. 

Y A P A K rol adeta Dıtfyarhp bir pheterl ota- Bir de ne cCSnUn: Ruhunun büan 
-- caktı. Nusret bey, hemen ll'rulaa Tf. A.yteli ihtiyar ardada kollanndal Ak· 

T O N yatrornma koprak Od bilet alclı. hı- b bapDdan sittl 1 Nnd, omı böyle bir 
Ylbmlut Cs&a> 60,20 tfyarbtm muvaffalayetlnf allaflı1ar.U moraJda aJdatmık bal 

• B y A' • B y N ı. ft artistin ••ferinden Aneye de bir Ane •dece: 
Tam Nil 23.- ders çıkartacaktı. - Ne yapayım, dedi. bu adamdaft 
Yanm JliJ• -- O üpm Nusret bey Annini yam- bana o adar fok bahsettiniz ki. baJr.. 
Yaim O N -- na alarak erkenden tiyatroya celdi. mma anlapmk içiD onun dilini bll

Artiltin Pariste1d muvaffakıyetle- meyı bile hacet kalmadı 1 950 --72 lr. l20 
760 BELEDiYE 

Mecidiye Köyünde Yeni ln
ıaat Yapılmıyacak 

Celal Sahirin 
Son Şiiri Toptan 

Satışlarda 
Durgunluk Var 

s M ' 

BeleC:.iye daimi encümcai, Y.eeidi
ye köyünün vuiyetini tetkik "tmcie 
.>atlamıttır. Bu k6y1~e beiediye isti
kamet haritasına mu.ı.Jif ve pl1nl1% 
olarak inpat yapıldıGı anlaştlmıftu. 
Bit..._ lil~ ileri~~.-~..--.~.-...-.. ....... _ _...._.......,. __ 

Buna Mukabil Peraken
- lcmelİ doiru ıörülmemektedir. Bu 

itibarla bu sahada bundan soma inp-
de Satışlar Hararetlendi ata izin verilmiyeceii cibi mevcut bi-

Bafday ,.,._.. ,ebekllltni mu!IL na1nn da akıbetleri hakkmda hukuki 
fua etmektedJr. Bir hafta evvel -"k· Piyasalarmmda umumr bir darpn. noktadan incelemeler yapılmaktadır. 

Bırakıılı derin botluiu içimisde 
duydutumuz Celal Sahir, ISlmezden 
birkaç ay enet. içil bir pir yumıt
tlr. Kıymetli pir .on pirini yakın 
dostlanna okurken: "lttıe ben buyum. 
Bu tilr benim için menr kitabeai de 
olabilir .. ., demittir. 

r.. • Mezbahadan ukatat tapyan husu 
Hlen flyat1ar uaml deı-eceainl bu1llnıt lak c&ze çarpmaktadır. Bu durcuntu- at tertibatı haiz kayıkların Kadıköy a-
ve •bflar 7 kanıt 24 para olan an i• sebep, Ramaan bayramile Noel ve çıldarında bir hile yaptıktan aulatıl
ml B~t Oserlnden olmuıtur. On bet ydbatı yortularmm yaklafmll olması· lllJftır. Yapılan kontrolda bu byık
A enele adar banka buidaylannı dır. Dq pazarlar 1ortuıar için icap et• ların civar köylerden ukatat tqıyan 
alan olm..,...._ Çünkü banka uamt tili kadar mUbayaatta bulunmuılar ve' motörlere yanqıp ıuhh! olmıyan bu 
fl-ttan ..... mal .-.... 0r, buna mu bu suretle bir müddet ı .. ın a'-Jarmı maddeleri çok ucuza aldıklan ve bun 

1
- •• --ı ~ ""' luı Kadıköy ve civarına uttıkları 

kabil ttlccır ucu fiyatla rekabet edi- durdurmqlardır. Yeni yıl mUnasebe • teabit edilmittir. 
yordu. Ve bu vuiyet brfısmda aha tlyl« plinçolann ta~e batJamıt- Belediye reisilllinden din tubeJe. 
da tilccarla muamele yapıyordu. Ji'akat lardır. Buna mukabil bayram •e yor• re ıönderilen tamimde l.uabul mes
IOD &ilnlenle tüccar da fiyatlan yük· tu1ar mUnasebetiylı perakende utıt • bahumdan çıkartılmıyan aakatatm 
Hltlnce, kalite 1tibari\9 daha iyi olan 1ar hararetlenmittir. Toptan utlflan• tatılmasınm yasak edilmHl-ve ba el· 
banka maUanna rafbet çoiabmftır. nm umumi durpnlutuna rapaen pi- bi hileye bat wran kayrqılarnı fi4-
Bununla beraber banka mallan pefln yasalarımız evvelki uilamlıpu mu- detle cezalandınlmul bildtrilmittir. 
para ile satmakta ve ber isteyene 30 yu hafua etmektedir. . • Ploryanm imar ltlerile utrqan 

-
------------ mımar Seyfi bu yıl yapdacak itler mapk" 15 lel't olmak lbere 45 ton için bir pıtn ve maket huırlamııtır. 

mal nnnektedlr. Bana mukabil piya- da, son on cUnlUk vuiyeti muhafaza Bu plln w maket Fransız mtitehu-

Ş.iirin ıönlil ile bqı, duycusu ile 
dlttUncesi arasındaki aykırılıfı bir· 
bç çlzcf de hUliu edea bu içli tllri, 
yünek pirin son bir batırau olmak 
bere qai&YI yuıyoruı: 

ea.nnia Gönlüm ........ h...._:....._ ..... .... 
..... eledi 1 ................... .... 
...._,.. ... wı,,a.ıa. ...... .. v...._ ....... ~.-
a .. -ı. .aıa11aaı .. _ ...... , 
.... ,.. ,......., Wrl 7'na .... ..... _ • ...-...-.ı .... . 

Varht- ....... ,... ..... 

Aabra. l4 bktetrta lt3S. 
CeW Sabir EROZAN uda tüccar satqlan vadeli yapdabil • etmektedir. Dün ekltra ebtra unlar sıu Prost tarafından da göriiUlükten 

ınekte ve mikdar tahdit edilmemekte- 850 • 1000, birinci yumupklar 810 • aonra tatbik tahaıına konulacaktır. 
dir. Bu itibarla 7.24 ve 7,12 olan ua- 125 w birinci sert unlar da 774 - 740 Ancak Prostun, itlerinin çokluiun- .-----------..-. 
mi fiyatlara ratınen plyuanm yiibel- kanıttan utıımqtır. Yumqak bulday dan dolayı NitMıdan 6nce plemiye- Zeklt ve tıtranızı 
meye istidat ıa.terdili ınta11ım11cta • ıar 1 kurut 24 ,... tıe 1 kuruı on pa- celi an1qı1mıı ve kendisinden daha H 8 v 8 Kurum una 
dır. ra 'ft aertler de 710 • 7,12 araunda evvel •elev pek kıu bir mUddet için 

Bulday ve un tatlflan. birkaç can- ...... ckmtlt*· DUn 420 ton but de olta t.wıbula kadar plmeai rica veriniz. 
lW. vaziyete ıare normaldir. Fiyatla1.1- •1 " U toa da • ıeımittü'. edilmittir. ._ __________ .__ 

--- --- !!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!m ... ~!!!!!!!!!!!!~~~!!!9 ...... !!!!!!!!!!!!B!!!!l!!!!!!!!!!!!~----!!!!!11--l!l!!!!!!!!mll!!!!!!!!!~!f!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!I 
o. 40 ,- Sen eıamaunı bilmiyors~~ HOf, bit lliti alam. ~ da ıelain. lllla prdi. Blr~S ~e cftltlndil. baftHır sealn kafa ile hareket etme- ttlr8verdlaı. O yol kapanınca. fiındi 

------------• ._ de bihniyorum yL. Bu lfUl mU.. Atalrda Anen Llpeidn öç adamı loDra ilmlek llld tahuamn pktL dilini de pek iyi anladım. Ne pbuk bp1 tarafından kaçmak latiyorsan.. 
flllııı.ınbtn vardır. ._. 861 brp lro,.aU iııterler. tkln- Alı ... ndra bu lmeketi ...,,qtı. sukut edip ptmipin. Bisia bildiii· Fakat ..U,onlan almadan ptmek o-

- Miltehawsln mı var? d •tta da mumya libl baiJamn'I Braalan lnriae atıldı: mis LUpen MD milin? ı..an ne lk6- lur muP 
- Tabii delil mi ya? Zamanıınıı- Arte11 Ltlpenle ben.. - HaJlf', ha,. .. eli,. ı.prdl, öl· ne. ne kulafma iaanıJor. G8nJerdlr Niko1 da .,.im,_, wnla: 

-U»l.All. da her fe1 Dıtiusa ve bilciye daram· NllDcıl duaıla. Sol eHJle abin;l tu- dUMek yok. hayaliıncle o kadar büJllttOPm Ltl- _ Canlansana biru bet Ne olan? 
yor. Ben arattırma iflerinde parmak- tll,...... al .ı,u. de tabaacıma• çı- B~ tabancaıau prl.W.: pea Wllln bal Galiba fimdiye kadar Yumpduı ıaliba.. Haydi biru hare-

•111ü tam ..... wappi8k ..._ la. ıaıterilecek adamlar tanıyorum. kararak ar...1an O.erine seYircli: - IWdan var, dedi. aten mtice hep talih aana yardan etmit de, orta· kete ıelt 
_,.: 8lrlılni çatıracalım. - Hiç kı~ a.m-.. ~ teni de a,mcllr -,... hJ~ !mup kaYUnDUpun. Benim pbl Breuak hiç yerinden kımıldamıyor-
~ &.et, ,.aı aı• .... Ple- Telefonu yakaladı: burada köpek ltbi cebertirfnı. B"ır ta· Jlilrol dik elik iM-mm ytlsllu bak- bınsı kartına gıkınamq. du. NlkolUn tahrik edici .azterin• 
ırüat Nikot o fl1dnle detBcU. H Alto 1 raftan da teWcıın .... Yel'ftiae ~evam ti: Nikol eliyle cBfsilne vuruyordu: kartı IOn derece allkauzdı. Hatta .... 
_.Ben bir YeN il~~ - Ne yapıyorsun be herif? Bırak etti: - Banal neti'e Brenak? - Evet benim cfbl birisi.. liba dthmniyordu bile .. Batını eçvlr-
- Olmu, btrablr •Mik, beraber o telefona elinden.. - Şef anlaplch, delil mi? '05 çey- - Sen bu mUcadelenin pefini bıra- Brewk bapnı ulladı: di. Alebandraya baktı. Genç kacbll 

ptecelb - Yapılacak en milmlriln, en akıl- rek saate kadar her halde geliniois. bcaiım mı zannedersin? _Yalan detn. dedi, fimdiye kadar ayakta, atqli ımlerle dik elik NO--
- Ha'İır ben bit ,_. ptemem. ilca tey1 yapıyorum. Şimdi huır bu· Seainıl tamdmız clelll mi? Evet, ben Nikol saatine baktı: dUıneni pek iyi kullandın. Alebandra la bakıyordu. 

llta bir 1te' bafladım-, ..;wca;o: raya ıelmitiz. lıtifacle edelim, para- Marko Avisto.. Yaıii, yani.. - Azisim., dedi. biz o iti çoktan De O)'lladıim komedi, afra& ça1ıpn, Bremk bir daba m!tlıf bekti: 
naau cetirmeliyim. Uattua - .._. lan alalım, ISyle cidelim. A11G matma· Telefonu kapadı. Bretiab püm- hallettik. Şimdi tut iki buçuktur. bllalli bulutun. hepsi mWl:em-.JdL _ Daha yinal bet ~· 
ak? On milyon bu odada 41iJacdua. nJ, bana 24.00 ı verir miainisl Hdl, kadını seltmlacb: Kırk dakikaya kadar tefim lmmı adlt Ya Kembriç oteltmtt bisl brtanpla dedi, ,..._ bet .... leJer 
timdi ellerimis bot- ..... ,.. - Bırak o telefonu dlyomıt._unal - Yani.. Dedi. emniyet mUfettiti direktörü Ootye braradadıı. Ellerini cliyecek yoktu. 8enfa Pbi bir •m ollDM? 
mm ltiyatlanmda b8J1e wey ,.._. - Yapılacak en m~~ Nlkol.. Bana kısaca poU. Nikol der· k~llannı sallayıp selmiyeceğinl tah· lıbı =ilecell 111........ Hlnı ast ..- 1 r • .. •ıııık, NikolOD e.rfM dolra Jl. caB!ı~~ .. fimdllim ·~~. Jer.. :n :!~~'~pqtıktand_,_ Jalır son- ~-'- ·Ar": P laur•1dilı 
ddl: ıe.....,... htifacle ~. 1# w... • ON iKiNCi ltlSIM ·~ --- m ..... - mı anRmJl arada bir liadne ...,.._ clıl pıen otomobile 

- •- ... __ __._fada oluJOl•aDP hm. IJle ptelilD. Allo ma' r1. 14- yar . da. lfikol clecli ki• ...._ a; .da ;:ı;.. ralla ftl',,.. 00 ı ftdni8 ~ L'OPEN KA.ZANIYOR - Dur babhm, daha ne ohıyorsun? - Tllrl,_.. · dıll - Bir daldlıa daha-llma. 
Jatuna, - Merak teme yahal Koıuı11ıa1Dn O vakte bdar ldSprtllerln altından 'fttse h.._ 1Pı1 

- Bm h 1117a1· 11qtaa dWt- .... 1Ji .W.plardandır .... ldleria - l - ba1U auJlr alm. - ... mir ... 
mü ...,_ ..... ilda ._..tmıs da ne yaptddannı ıanttUr. llaJbül o Nia Nlkolf Yirmi dlrt wt lçlncle Brenak ayakta. ımlt 0111W11an p- - Bftt. 11111 •• _,.. .-.. ı-lil!I 
llttl, tatblbtmıs ela.. .. ......... ıetine IUllyeelnde meeel8,ı halleder.. san farfı ellerine ceçlren Bç tdtlyi rilmlt. hamleye hasır bir vaziyette yapıpcaldar doltum. Hiç merak ... 
.. yerden ip ~ Allo 24 • 00 1111? Ala, tef • ... lzf 1ndmi- ...._ Baba Leüo,u me)'dana duruyordu. Hamının her hareketini me? 

-HaJdi, haydi ytlrtl, bqlra ama- Ben llarko Avisto.. Ben ..U Mayo çıkaran adamt Baron Dotreyi emel._ ,azlSnUnde tutan Nikol dedi ki: Nlkol bir Jrabbha salnrdl: 
M 1müahm. cWla iyi.. bulftl'lllda H mtlkerrer m!!Mnh ko- 1en " intihara mecbur eden -.lam( - Azizim LUpe~ hiç kenclinl lb· - Demin naul bbanyordun. Ştm- dn ıkln tlH s'•0 nnt 

- 8qb umana bmlanams, bel· nakta bulunUJOnlD. Haaual bJr baa- PeUb DnaUn OJUllbulılnu açıla vu. mel Nikol ile Llpen arasmda bir mil- eli naul bosuluyorsun? Merdlnnin u ıene seni rahatta tiUlut. 
ld de it itten ıf9Dit olur. Ben hemen jm =l btmdayun. Derhal ıeBıı raa adam. Bftt, P,,..ıu llarlm Aviato cadeleyı belki hlJl silenin. Püat kaybolUfUD& da pflTdın delil ml? - J!ıP Jmt Yisltillld 
~ nls. enin 'bın11 da. koaaP. ipi-~ peJll Nlllell ben o ftkirde deliJlm. BasOn burada llenSlnn orada yerde yatlJOr. En IOD me ~ tablL. 
-• yaıımalE latiyorıun? -. da apktlr. lld otamolıOfi dlrt ••••Jile 'Xkı ır tın dlabatı adale delil. aıa nl o,myacü. 'De ben pktıktan-. aNiMla llllt Ao 
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Eden'in Siyasası 
nnm zecrt tedbirlerin ıiddetli bir taraf 
tan oldutunu biliyor. Büyük tehlike
nin en ima yoldan önüne seçmek ve 
milletlere rahat bir nefes aldırabilmek 
diltünceliyle bu tedbirleri ıenifletmek 
yoluna cidecek mi? Bu takdirde nasıl 
bir vaziyet tahaddüa edebilir? 

Edenin Dq Bakanlığa celmeai ile 
YUiyetin manzaraaı kısaca ıöyle taa
vır edilebilir : Zecri tedbirleri şiddet -
lendirmek ve bir tecavüz ihtimaline 
hrıı da her türlü ihtiyat tedbirlerini 
almak. Birden bire harbe gider gibi 
cörilnen bu yol, kollektif emniyet ci
humm çok ağır basabilecek k .. dreti
ne cüvendiği için. görUnUıUniln tam 
teRi olarak, sulha giden en kısa yol
dur. Çünkü en kuvvetli devletleı bile 

· nihayet ıulhü korumak için bir muka
vemet cephm kal"fJsmda kaldıklannı 
ıörilnce. harp etmekten vazgeçerler 
ve esasen kollektif emniyet tedbirine it 
tirak eden Uluslar Sosyetesi azaamın 
da cayeleri bu ideal amacı tahakkuk 
ettirmekten başka r.irfey değildir. Va
aiyt tin muhtelif merkezlerde telli.eki 
dili1 tarzlannı c6steren aon telgt"aflar 
ıunıardır:] 

'Londrada 
lngiltere : Eden'in 

Gelişine Memnun 
Londn, 23 (A.A.) - Edenin Dıı 

Bakanbima taJinini, Londra matbuab 
süniia Miyiik •ürprizİ w • mühim 
hidiaeııi olarak telikki edi,.orlar. ltçi 
ve libenl putilai ... .......... pek 
.....-ad ....... Ve •u partilerin bu 1a 
Mh pim. ..-telsi Edene • iyi te • 
memülenle hal~. Muhafa 
akar '* tiaia tal cwılu Edene ,m.. 
m MiDetı. c.m,.eti menfaatlerinden 
enet lqiliz menfaatlerile metsul ol· 
....... tani,.. ediycır .. 

Musolini'ye Karşı 
Tutulacak Yol 

Londra. 23 (A.A) - Deyli He. 
rald Belenin lngiliz Dıı siya -
saamda. bilhassa k o 1 1 e k t i f 
bir hareketle Munoliniyi, taarnuu. 
nu durdurmaya ve Habqiıtanın Mil -
letler Cemiyeti paktı ile tekeffül e'iil· 
mit olan bü1riinlüğüne riayet eden bir 
barq akdine mecbur edecek tek bir si 
yua takip edeceğini ümit etmektedir. 

Eden'in Takıp E
deceği Politika 

Londra, 23 (A.A.) - Londra p.we
telerinin çofu, ~'in Dıt itleri Ba· 
lranhjma tayinini m~it )>ir surette 
....... ktt'dlrlar. )lipa Kreald bu 
tayinin .r:ecrt tedbirler siyasasına d6n
mek demek oldu~u mütaleasındadır. 
Daily Herald, yeni Bakanın vuif esini 
f U ı;untle tarif etmektedir: 

"Zecri teclhirlwi kaYVetlendirmelı, 
fİdcletlendinnek, yenİ S taama:& YU• 

kua ibtinwlü.e k11rıı ihtiyat tedbirlsi .. ,,,... .. 
Taymia gazetesi, Eden'in mükemmel 

ıurette yetitmiş bir Ht olduğunu kay
detmekte ve töyle demektedir: 

"Baldorin, yalnız pnçliği d~ğil, ayni 
.... nda tecriil.eyi ele aeçmiıtir.,, 

Daily Telerraph, bu tayinin Baldvi
nin Milleter Cemiyeti misakını ne ıu
ntte tatbik etmek nlyetinde olduğu 
busuıundald aon tereddütlere hatime 
çekeceğini yazmaktadır. · 

E.4en'in berp,.den ene) M.mr ..... 
--- laaUe ça)ıpcaiı MDıılr-kta • 
... KapitilUyonlen artadan kaldıra • 
ak Wr ula.......- ilkeli muhtemel ol· 
dutu ~ ....... tıedir. 

Fransa ve lnailtere 
'Landra, 23 A.A. - Edenin zecri 

tedbirler aiyuuım bir inkdaa kadar 
aötürmi,.eceiine dair lnsilterenin 
F.......,_ teminat ~iti taJ'ialan 

----ır. 
Cenevrede İngiltereyi 
Kim Temsil Edecek ? 

Londra, 23 (A.A.) - Edenin Dtf 
Bakanlığa ıeçmeli üzerine açık kalan 
lttilletler Cemiyeti Bakanlığına kimae 
ıtayin edilmiyecefi için tnıiltereyi Mil 
Jetler Cemiyetine Anm IramarUr an 
undan Lord Cranbom temsil edecek· 
tir. Bden'in yalnız fevkallde ahvmde 
Ceııevreye gideceği .r:annolunmaktadır. 

38 Yaşında Nazır 
Lonclra. 23 (A.A.) - Dıt itleri Ba
~imda Sir Samvel Hor'a halef ~ 
lan Belen, 1897 ıenesinde dopuıtur. 
Şu halde timdi 38 yaıındadır. Mumai
leyh tahlilini Olnford'da yapmıı ve 
Şark liaanlan tubecinde birinciliği ka· 
.UlllDlftlr. Kendisi 191 S ıenesinde 18 
yaflllda olduğu halde aaker olmut ve 
ukerlitini Franaada yapnuıtır. &den, 
1923 yılında Varvick'den Avam Kama 
nmıa meb'ua ıeçilmit ve bu ıurct!e ai.. 
yasal hayata girmittir. Sir Auıten 
Chamberlain'in Dq ifleri Bakanlığı n 
mamnda pullmento mUatepn olmuf, 
l9311e11eıinde tqekkill eden millt hü
kQmetin ilk QJJWllannda ayni maka
mı itcal etmif. ı 934 aenell 10D khu· 
nunda mUbrflhu lordu ve 1935 senesin 
de kabinede yapılan tadilltta Milletler 
Cemiyeti itMri bakam olmuıtur. 

Parlste 
Fransızlar Eden'i 
İyi' Karşdayorlar 

r Paril. 23 (A.A.) - Gueteler, Ede· 
tlln lncWs Dit iJ1eri Bakanhlına tayL 

[Baştarafı birincide] 

ni meıeleıi hakkında uzun mlltalealar 
yürütmekte ve bu tayini çok iyi bir ıu 
rette karıılamaktadırb.r. Bilhasu sol 
cenah gazeteleri, btınu Milletler Cemi
yetinin 'nüfuzunun ve rna olan rı'<r sa
dakatinin bir tezahürü saymaktadırlar. 

Petit Parisien. diyor 1ci: 
"Bu tayin, dış aiyaaaır.ım Cene,-reye 

11kı sıkt bağlı kalacatını ve sulhün kol 
lektif bir çalqma ile tf'nıiki yol1Jna gi
dileceği minaamı ifade >der. Bu tayin, 
sivaaalan MWetler Cemiyetini sulha 
bimıet eden hakiki bir kuvvet haline 
g~tirmektetı ibaret olıın bütün memle
htlerde de iyi bir ıure!te karşılana • 
caktl1'.,, 

Oeuvre pıreteai. yazıyor: 
"Eden. acaba selefinden daha şiddet 

ti ve daha cür'etkirane hareket edecek 
midir? Fakat tunu unutmıyalım ki ken 
diai fimdl yalnız Milletler Cemiyetin
de İngiltereyi temsil vazifesi ile mükel 
lef delildir ve işlerin heyeti mecmu
aanu çok daha geniş bir noktai nazar
dan tetkik etmek mecburiyetindedir. 

Fransız Partilerinin 
Aldrklan Vaziyet 

Pariı, 23 (A.A.) - Fransız gazete
leri, Eden'in tayinini umumiyetle mü
sait bir surette karşılamaktadırlar. 
Sağ cenah ve merk~z gazeteleri. Ede
nin zecrt tedbirler lehindeki usulünü 
ve faaliyetini değiştireceği mütaleasın 
dadırlar. Sol cenah J?azeteleri ise, tam 
tenine, bu tavinin Milletler Cemiyeti
nin bir muvaffakıyeti olduğunu kay • 
deylemektedirler .. Le Joumal'in Lon -
dra muhabiri, Edenin ecnebi payıtaht
larma olan seyahatlerinin agari hadde 
inecejtini ve belki de Cenevre ıeyahat. 
lerinden başka aeyaahtlerde bulunmıya 
cağını bildinnektdir. 

Romada 
l talyan Gazetelerine Göre 

Millno, 23 (A.A.) - Eden'in Dış 
itleri Bakanlığına tayini İtalyan gaze
telerini tiddetli surette sarsmıştır. Ga
zttta del Popolo bu hususta ıöyle mü 
talea yücütüyor: 

"'Bu tayin ıunu teyit ediyor ki, ln
gilterenin, İtalyan - Habet anlatmazlı
ğını .uzlattırmak için çalıtmaya hiç bir 
niyeti yoktu ve Paria teklifleri ise bir 
nevi fare kapanından batka bir şey de. 
ğildi. Hiç kimse, bu tayinin hakiki ma 
hiyeti hakkında tegafül edemez. Eden, 
Jtalyaya kartı alınan zecri tedbirlerin 
f•zlalqtırılmaaı fikrinin bat müdafii· -... 

Artık İngiltereden 
Teklif İstemiyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Havaa Ajansı -
nın muhabirinden : Corriera Della Se
ra gazetesi, bundan böyle İngiliz Dıt 
Bakanlığı tarafından yapılacak teklif
leri nazan itibara almamak lazım gele 
ceğini, çünkü bunların bugün değilse, 
yarın inkir edilebileceğini yazmakta -
dır. Stampa gazetesi ise, Fransaya kar 
fi cemilekarane davranmakta ve şöyle 
yazmaktadır: "Bizim gerek La vale ve 
gerek asil Fransız milletine güvenimiz 
vardır. Karşılıklı anlaıma sebeplerini 
ortadan kaldıracak herhangi bir deği
tiklilc vukua gelmit değildir. Paris tek 
liflerinin gömülmü' olduğu bir vak'a· 
dır. Franaanın ihtilafı tahdit etmek ve 
onun ıenişlemeeinin önüne geçmek ve 
menfur zecri tedbirlerin şiddetlendiril 
meaine mini olmak hususundaki niafet 
kirane tem4yülü kuvvet bulmalıdır. 

Cenevrede 
Eden'in Gelişi Mem
nuniyetle Karşılandı 

Cenevre, 23 (A.A.) - Sir Samvel 
Hor'un yerine İngiltere Dıt Bakanlığı 
na getirilen zatın tayini haberi, Millet 
ler Cemiyeti çevenlerince büyük bir 
memnuniyetle kartılanmııtır. Kendisi 
Laval ile birlilc olarak, Sar meselesinin 
katı surette sonuçlanmasında, Kral 
Alekaandr'la Bartu'nun öldürülmeleri 
rnünuebetiyle Macariatanla Yugo.lav. 
ya arasında çıkan ihtilif esnaıında ve 
nihayet daha yalan zamanda, İtalyan -
Habeı anlaımazlığı yüzünden doğan 
cilçlükler sırasında gösterdiği mutlu 
yardınitar unutulmamıftır. Eden bir 
Fr&n11.r: doatu olarak tanındığı cihetle, 
Cenevre diplomasi çevenlerinde., onun 
la Laval arasındaki münasebatın, Mil
letler Cttmyeti ile Avrupa ıulhünün 
nerine olarak, gittikçe daha da iyile· 
ıeceği kanaati umumidir. 

Adisababada 
Habeşİer de Memnun 

Adiaababa, 23 (A.A.) - Havas A -
janaı muhabirinin bildirdiğine göre bil 
k6met çevenleri Eden'in tayinini çok 
müsait bir ıurette karıılamıtlardır. Bu 
çevenler, tngilte1-enin harici aiyasaaı • 
nm bundan böyle tek bir dıf bakanı bu 
lunacajmdan dolayı vahdet balamm • 
dan kazanacağı mütaleaaındadırlar. Ay 
ni gevenler, Edenin müfrit Milletler 
Cemiyed siyasetini temıil etlnekte oı. 
duğunu ve Habeşiatanın bütün icraatı. 
ru bu aiyaaaya istinat ettirmekten hali 
kalmamıt bulunduğunu beyan eylemek 
tedirler. Yine bu çevenler, Eden'in da 
ha tesirli zecri tedbirler tatbikını iıtib 
daf eden bir ıiyauya arka olacağı zan 
nmda bulunmaktadırlar. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugiinkii 
Program 

tSTANBUL 

18: Danı musikisi (pllk) 19: Haberler. 
19.15: Ses ve film musikisi (pllk) 20: Vi. 
1Yolonıel ve piyano. 20,30: Stüdyo orkestra 
caz ve tanııo crupları. 21.35: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanımm · 
cazetelere mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

BUKREŞ 

12,35 • ıs.ıs: Pllk ve haberler. 18: Söz
ler. 18,15: Radyo orkeıtrasL 19: Sözler. 
19,15: Konserin devamL 20: Haberler. 20, 
15: Hendel, Bach, Comeliua'un eserlerin· 
den parçalar. 20,40: Noel havalarL 22,30: 
Sözler. 22,45: Piyano konseri. 23,55: Son 
haberler. 

BUDAPESTE 

17: Noel procramL 17,45: Haberler. 
18,05: Şarkılı Noel piyesi. 18,45: Sözler. 
19.05: Piyano - viyolonsel müziii. 19.30: 
Betüllahm'dan selim (konferans). 20: Uni
versite kilisesinden çanlar. 20,15: Orc kon· 
seri. (List). 21,10: Pllk neeri:ratı. l: Ka
tolik müziii (Ba neıriyat kıaa dalıatarla 
da yayılacakur.) 

MOSKOVA 

18.30: Şarkılı karışık procram. 19,20: 
Dinleyicilerin iamarladıkları havalardan kon 
ıer. 20,30: Senfonik konser. 22: Yabancı 
dillerde konferanslar. 

VARŞOVA 

16: Orkestra. 17: Gençlere. 17,15: Sarkı· 
lar. 17,30: Orıı ıolo. 18: Katovitzden na
kit 18,20: Radyo piyeai. 18,50: Noel milsi
fi. 19,20: Muhtelif. 19,50: Noel skeçi. 20,40 
Küçük radyo orkestrası (Rebikov, Hen
ninı, Debu11y). 21,25: Piyano konseri 
(Bach, Subert. List). 22: Noel ıohbetleri 
ve koro ile orkestra müzifi. 22,40: Dll8r
daki yurddallara noel tebriki. 23,30: Mil· 
:ıikli yayım. 24: Pllk. 1: Gece 7ar111 lyini 
ve ruhi müzik. 

ViYANA 

18,05t Müsabaka neticesi. 18,40-;-sö;i;. 
19,10: Noel prkılan (Kilise lroroaa. 20: 
Haberler. 20,10: Noel havalarL (Solo, ko· 
ro, ve orkestra ile orc.) 21: Graz'dan nakil 
(Kardinal İnnitzer söylüyor.) 21,10: Noel 
ıarkıları (Çocuk korosu). 21,25: Yanhzla· 
rm Noeli. 21,35: Oda milziti. 22,lS: Çan. 
lar. 23: Haberler. 23,10: Orı mtizili. 23,40: 
Sözler. 23,55: Orkestra konseri. 24,40: 
Bando müzika. 1: Stefan kililesinden na· 
kil. 

BERLtN 

17: Şarkılı, aqam milzili. 17,30: Hafif 
müzik. 19: Noel atacı Ja1U7or. (Küc;iik 
rAdyo orkestruile ve .. rkdı). 21: Makad· 
des rece (BmtriimantaJ ve..koro ile soliıt.) 
23: Gece müziii (Sopran ile). l: Noel 
~ .. 

KISA DALGALAR 
BERLlN 

Cal11ma uatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat ıs.oo - 11.35: 
31,38 m. Saat ~ - 23,35 : 25, 49 m. Ye 
49, 83 m. 

LONDRA 

Çaltıma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 115, 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,12 m. 25, 29 m. Ye 
31, 55 m. 

Saat 19.15 - 23,30: GCSsterilen 2 YeJ'I 
Üç posta: 19, 66 ID, 25, 53 m.. 31, 55 Ye 49, 
10 m. 

PAatı 

Çılqma eaatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 10, 61 m. Saat 11.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEHtR TİYATROSU : Saat 20 de 
(Karamazof). 

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

• NAStT - ERTUO'RUL SADl - HA
LİDE: Saat 20,30 da (Atı alan Uüü
darı ıeçti). 

• SARAY : (ömrümce Seninim) 
• SUMER : (Aık Rüyuı). 
• YILDIZ : (Dantenin cehennemi). 
• iPEK : (Hindiıtan Kahramanı). 
* TO'RK: (Gönül llteditine lider) 
• MELEK : (Cennette Hnız) * OSKUDAR HALE: (Rupotha Ye Ça

riçe). 
• KADIKÖY HALE : (Roberta) 

Nöbetçi eczaneler 

Sirkecide Beeir Kemal - Karqilmriikte 
Arif - Şehremininde A. Hamdi - Alrsa
rayda Zi,.. Nuri - Samatyada E. Rıdvan 
- Fenerde Emilyıdi - Bü,.Ukadada Meh
med - He7belide Tanq - Kartulqta 
Necdet Ekrem - Karakö1de Hidayet -
Tabimde Kanzak - E,.Upte Hikmet ec· 
sa neleri. 

Liman hareketleri 

8qUn Unyınmnwdu pdecell ftPU'WI 

Saat 

1.- Ular tzmite 
9.- TaY)'U" lladan,..:ra 
il.- tmıir !nnire 
21.- Bana Bandırma)'& 
20.- Tan KaradeniH 

Bqtln Hm1Jn•m selecelı ..,.,._. 
Saat 

1,30 Antal,.. AJ"'ftllktan 
6.- Kemal Karabipdan 

13.- Bartın Bartmdan 

Davetler, toplantılar 

Mısır-T rablus 
Hududunda 
Hadiseler 

.il 

cS z 
... :s .... 
·l -g ., 
; " • rısı 

[Baı tarafı 1 incide] C ~. 
• N 

tini dolduran ukerlerin hi:anetleri Z: " • 111 -de 6 ay u:aatılmıttır. Her iki teL fft 
ırafm da büyiik ehemmiyeti •ar- C 
dır ve Mıaır hududunda patlaya. ~ 
cak herhangi bir ail&h derhal b • il 
lnsili:a. ltalyan harbini çıkarabilir. C 
Mütemmim malfunat abnadıinnı E 
için fimdilik bu hu.austa hiçbir mü. 
talea aöyleımeden sadece selen Z: 
tel&Tafın ehemmi,.etini nazan dik. O 
kate koyuyoruz.] N 

MUferrlh 
Midevi 

Baruklara 
Temlzler 

• c 
.Jı o 
== ~.1 
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le 

l 
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Kahire, 23 A.A. - Muır • Lib- C 
)'er anırlannda baaı laôtlüeler ol. E 
clufana dair dün plran riwıyetler 
teeyyüt eder ,ibiclir. Son ••len laa. 
berler, ba.sı temaalanlan 6alaeet. 
melrteJir. M""'""1ila bu ana lıodar 
clalaa ailôlaa müracaat olunmcunıt

A~ bnnA bir kah" Dfll' 
ahncl kta kabıı.hta defed• Yemek· 
lerdea birer 1aat eonra abnır• 

tır. Bildirildifin• •öre, bir miJıtar 
~alı tulter M...,. topraltlanna • 
tica etmiftir. 

ln,;ltere H Muır ihtiyat ne. 
/erlerini altı ay alılto,,.l 

Londra, 23 A.A. - Kahireclen 
bildirildiiine söre, Sü Bakam, ib.. 
tiyat nefer ve zabitlerinin daha al. 
tı ay orduda kalmalan için emi 
vennittir. ' 

Kahire, 23 A.A. - Sü Bakanı, 
Mıall' orduaundaıki ihtiyat e&adı, 
nonaal bidMt müddetinden alb 
•1' fazla ail&h altında hlbn&J'& ka
rar vermiıtir. 

İngilizler T ek:zip 
Ediyorlar 

t.-...i,.,23.A.A. -~ 
M..-tnııh9dlıki ı..m hava 
kunetlm ıu•,t.., T ....... ha. 
duada lqiliz ... hıtl,.an -.teri 
U'Nlnda bazı Wiaeler olduiana 
dlıir Çlkan haberleri bti olarak 
... ...... tedider. 

,,,..,,.. Miitemoıliyerı Ht1r 
Malıemai Çıhnlı)'Or 

Londra. 23 (H1a1i) - l•eaderi.. 
yeden lqilis sazeteleriae verilen 
haberlere söre, lakencleriyede Mı. 
ur topraldarnun müclafaamu te. 
min için hummalı bir tekilde çalı. 
11b-ald•, .. ~ ••••• 11ilr• ., .• _ ..... 
-Si\:li" a.ttr ÇôHlad• liakiki bir aa. 
k ... tehri kurulmuttur. Burada Iİ.. 
nemalar, kahvehaneler hep çadır. 
lar altmda bulunmaktadır. Bu se
nit mmtaka 10 kilometro uzunlu. 
iunda dikenli tellerle kapatılmıt
tır. Gemiler, durup dinlenmekaizin 

·harp malzemeai çıkanyor. Artık, 

bu sün lnrilterenin Y akıntark ha. 
va kuvvetlerinin, ltal,.anm Trab. 
lua Garptaki ha•a kuV'Vetlerinden 
daha ütün olduiuna hükmeclile. 
bilir. 

lskenderiyede lqiliz .,,. Mı 
müteha .... Janndan mürekkep bir 
heyet teıkil edilmiıtir. Bu be,.et 
boiucu sazlere k&rfl alınacak 
müdafaa tedbirlerini tetkik etmek 
te •• halkı muhtanel bir ha•• hü. 
cumunclan korunma,.a alııtınaak.. 
tadır. 

EVYelce seyyah celbetmekte 
lan Garp çölü, burün ukerler ve 
tanareciler tarafından iısal edil. 
miıtir. Buraya sirmek ,.aaa.k edil. 
mittir. 

"Eden,, in ilk Yapa
ca§ı ı, Mısır· lngi llz 
MOnasebetler l n l 
DOzeltmek Olacak 
Loıulra, 23 AA. - O.~ Tel. 

palın .i7Ual ıncMahiıi., ,...; Dıt 
Baltanı Edenin illt İcrGatınllan f,i_ 
rinin, Muırla /,..illere aroaında i. 
iti memleltet arcuuulalti ba.sı • .,. _ 
,;nliltleri iaala ~in muocdtltat oe 
yeni bir multawle altcline teoa.ü 
edecefini iimit etnwlttedir. Bu mu. 
ltaoele ile ltapitiilôqon laalıla, lau. 
ltulti maeleler oe ıt1 ... r ordruaıuın 
tqltilitı m ... leleri laaUellilecelt.. 
tir. 

YOSMA 
Etem laet BENiCE 

nin 80ll yuclıp edebi romanı 

Yllba,ınd• ~ıkıyor 

Hazımaızlllı, mide ekflllk 
•• yanmalarım riderir Aflzdald 
tataadıfl H kokuyu isale eder 

9982 

APURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentabiı 

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

Mersin yollt 
SADIKZADE Hparu 26 

Birineiklaun PERŞEMBE rGntl 
••t 11 de PAYA~A kadar 

Trabzon yolu 
TARI ••puru 24 BınDcikl

nun SALI f6n6 ... t 20 de 
RlzEYE kad .... 

Sermayedar 
A-r.anıyor , 

lkiai beıer ve diier ikiai yinnifer 
dakika meaaf eli ve her biri üç yÜzer 
nüfualu dört köyün tenviratı ile yL 
ne bu köylerin tiddetli ihtiyacı bulu. 
nan pirine detirmeni ze,.ıiayai •e 
torna .. aair fabrikalarmı itletecek 
ve hatta bir buçuk 1aat mesafede bu 
lunan menHi kuabaya ve aair köy 
&.ine iNie yetecek el"(driki tapulu ... 
sime 70 metre yülueldikten daimi 
bir aurette akan au az bir mıurafla 
iatilıaal edecektir.Az muraflı ve çok 
fazla kirlı bu teaiaab her ne teraiL 
le olana olıun vapacak •eya yapb
racak bir mühendiı veya ortak an
J'.-uJD. Fazla maliimat almak ve fe
r 1İ söriitm .. k i.ti,.enlerin Orhan. 
ıasi ilçeainin Gürleiceclit köyünde 
Nazif Kdmçoiluna muracaatlan. 

kullananlaran 
Asla tutulmıyacakları 

hastahklardır. 
Atız, burun ve nefea bonaRU111 

mikroblara kartı koruyan en 
aük•ı•nel •e en al'lri 

t•irl; ~-· · --... •:ıc: 

Tecrübe ediniz 1 
(Rad,.olin dit macunu fabrilruı. 

nm mütehauıa kimyaserleri tara. 
frndan yapılmaktadır.) 

-
Beton Arma Köprü inşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Küprüler Başkanhğından: 

Tekirdağ Vilayetinde Muratlı - Büyük kanştıran yo
lu üzerinde (38500) lira keşif bedelli Ergene köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 17-1-936 ta
rihli cuma günü saat 16 da ,Nafıa Vekaleti Sose ve köP
rüler Reisliği eksiltme komisyonu odasmda yapdacak
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
193 kuruş mukabilinde Söse ve Köprüler Reisliğinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 2887 ,5 liradır. 
İsteklilerin yapmış olduktan işlere aid vesikaları ek

siltmeden en az sekiz gün evvel göstererek Nafıa Veka
letinden ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17-1-936 tarihli cuma günü.· 
saat 15 e kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine 
verilmesi lazımdır. (3715) (8030) 

Silivri Yoğurdu 
Ekşinozlu Ali Halid Markasına Dikkat 

tıt. C. lllidcleiamamllifinden : Büyük bir alika ve merakla kitabı 

Senelerden.,_I emaallne her zaman lezzet ve 
temlzllllle falkııetlnl muhafaza eden bu yolurt 
ply-aya ~llcarllmıtbr. DUkkAnal• ve ..,,., 
Nbalarda n late,llllz. 

Yeni .... dola7Jlile icra dalrelerinde beklenen bu romanı yılbaımda bil· 
doıyalarm tufi1eli :rapdacatmdan mtiltl- ı 
cel iıler müıtema olmak üzere 2 Ktnana- tiln kitapçılardan isteyiniz. 
sani 936 rününe kadar (Hlriç) İl aabip- .. ____________ _. ""'••••••••••lilııı••••••••••••••••I 
leri kabul edilmi7ecektir. 



Yurdumuzun nefis meyve usarele· 
rile hazırlanmı§tır. Mümasil Avrupa 
müstahzarlarını aratmıyacak mükem· 
meliyettedir. 

Hazimsizliği, muannid inkıbazları 
giderir. Fevkalade gazozlu olduğun· 
c'~n "emelı:Je .. ri"'n sonra ftrahlık vf"rir 

asrın 

Kadını da 

Erke~ide 

Yalnız 

TAN saati 
Kullanır. 

T0RK SAAT 
Şirketi • lstanbul 

istanbuf Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonu 

lllnlar1 

Çatalca Müstahkem Mev 
ki birlikleri için 17 ,000 ki
lo kuru fasulya açık eksilt
me ile alınacağından mu
hammen tutarı 2 7 2 O lira 
olup ilk teminatı 204 lira
dır. 3-1-936 cuma günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Komisyonumuzda öğleden 
evvel görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuzlarile birlikde i
hale günü vaktı muayyenin
de Fındıklıda Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(7752) )0209 

* * • 
Çatalca Müstahkem Mev 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallc8i Sokağı Emlak No. Cinsi ve hiaae.si Hisaeye göre 

392 

489 

845 

1344 

Heybeliada Yalı 

Büyükada Karanfil 

A)'Yanaaray Abdülvedut 

Beyoğlu Kamerhatuıı 

E . Berber oğlu Y. lıl'iL E.15 Y. 
1-1 

E. 7 Mü. ada 
210 parsel 3 

E. 117-119_ 
121-123- Y. 

125-127 
E .10_10 Mü. 

zar 
Hacı Kalfa 

E. Abdülvedut Y. Ya. 
vedut 

E. Dere Çıkmazı Y. 
Dere çıkmazı ve Pa_ 
pas köprüsü 

Y. 7-36 

muhammen K. 

22,50 metre arsa.. 
nın tamamı 

597 metre araanın 

taml[lmı 

Üstünde odaları O

lan kagir iki dük
kanın 1-2 his. 
Ahşap hane ve dük_ 
kanun 1-3 his. 

50 açık 
artırma 

600 

935 

300 

,, 

,, 

,, 

1401 Fener Sifrikoz Fener cad. E . 193 Y. 205 90 metre ananın 

1406 

1451 

1520 

2680 

2696 

2936 

3154 

3311 

3404 

3512 

3671 

6314 

Beyoğlu Yeniş~hir 

Bebek 

Yeıilköy 

Edirnekapı Avcubey 

Edirnekapı Avcubey 

Galata Kemankef 

Beyoğlu Y eniıehir 

Yenimahalle 

Beyoğlu Kurtuluı 

Yedikule İmrahor 

Fener Tevkii Cafer 

E. Mangasar Y. Kalkan 
Bostan 
Kilise 

E. Mezıı.rlık Y. Serbesti 

Çıkmaz Paatırmacı 

Çıkmaz Paatırmacı 

ı ... bleobici ve K"hveci 
c:•knu•zr .,.,,'-~ '·1 .. rı 

E. Kaya Y. Dolapdere 

Mektep 

ı;:. 5111.ka Yani Y Fazıl 
Arif 
F: . .Ş isman Ohannes Y. 
s:,1T'l'!nP!;;.a 

Kanlı kilise 

"-1-·lar 

tamamı 

Ah~ap hanenin 4-8 
E. 3 Y. 5 his. 

E . 69 Y. 76 Ah~ap hanenin ta
mamı 

16 2356,50 metre arsa
nın 1-6 his. 

E. 9 Y. 13 40 metre arsanın ta. 
mamı 

E. 11 Y. 15 16 metre arsanın ta
mamı 

E. ve Y. 3 Yanındaki 5 No. lu 
"~ 32_2 dükkan binasının 

havasının müşte -
mil kagir dükkanın 
ve üstünde odaların 
sırf mülk mahallin 
346-1728 hissesi ve 

900 

300 

819 

430 

25 

10 

,, 
,, 

,, 

,, 
,, 

.. 

Vakıf mahallin 1000 kapalı 
~ 1 7 _30 his. zarf 

E. 49 Y. 67 38 metre arsanın 30 açık 
tamamı artırma 

E. 34 Y. 42 83 metre arSAnın 

E. 7 Y. 14 

E. 1 
E 12 Y. 21. 
mahallen 8 

tamamr 
64 metre arsanın 

tamamı 

172,50 metre ana_ 
nın tamamı 

Kagir hanenin 8_ 
24 his. 
Kalcılar han alt 

100 ,, 

51 ,, 

173 ,, 
1100 kapalı 

zarf 
lııtanbul Mercan Daya 

Hatun 
M"hmutpa,.
han 24 kat ki.gir odanın 400 açık 

tamamı artırma 

74~2 Beyoğlu Kamer Hatun Fesliyan E. 21 Y. 23 89 metre arsanın 
L4 hiasesi 

100 ,, 

Yu1<1trd aevsafı y11,.ıh Y.Avrirnenlmller nn cün müdd .. tle satı,a çıkar•lmııtır. lhalt!leri 8. 1. 936 tarihine te 
.,adüf eden çarJamba günü saat 14tedir. Sat,ı' munhu1ran gavr:mübadil bonosiledir. • 

istanbul Harict Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda yazılı erzaklar münakasaya konulmuştur. 
Sartnameleri her gün Tekirdağında Askeri Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. Eksiltmeye girecekler 935 
senesinde tecim odasından aldıkları vesikayı ve vekil 
gönderenler bunlarla beraber Vekaletnamelerini Ko
misyona göstermeye mecburdurlar. Kapalı zarflar ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyon Ba§kanlığına verile
.:cktir. ( 523) ( 8070) 

Cinsi Miktarı Tcs.yeri Muham- Muvakkat 
men bedeli 

Kilo Kr.San, 
Nohut lO 000 Tekirdağ 9 00 

teminatı 

Lira Ku. 
67 50 
37 50 Nohut 5,000 Malkara 10 00 

Çekirdeksiç ku-
ru K. Üzüm. 14,000 Tekirdağ ZO 00 

,. ,, ,, 8,800 Malkara 21 ı •OO 

210 00 
138 45 

Mercimek ka-
buksuz 20,000 Tekirdağ 20 00 300 00 

157 50 
168 75 

,, " .. 
Patates 

" Zeytin yağı 
,, " 

Pilavlık Pi-
rinç 

'' H 

Çorba-
lık Pirinç 

.. " 

10,000 Malkara 21 00 
30,000 Tekirdağ 7 50 

15,000 Malkara 8 25 
13,000 Tekirdağ 46 00 

9,000 Malkara 47 00 

92 81 
448 50 
317 25 

24,000 Tekirdağ 24 00 432 00 
10,000Malkara 25 00 187 50 

20,000 Tekirdağ 20 50 307 50 
10,000 Malkara 21 50 161 l5 

* • • 

İhale tarih sün ve saati 

13-1-936 Pazartesi 15 
,, 16,30 

18-1-936 Cumartesi 10 
,, •• " 

11 • 

16-1-935 Perşembe 15 
16-1-936 " 16 
17-1-936 Cuma 15 
17-1-936 " 16 
14-1-936 Salı 15 
14-1-936 ,, 16,30 

15-1-936 Per§embe 10 
,, ,, " 11,30 

" " ,, •• 
" ,, 

15 
16,30 

Teslim yeri Kapalı Günü Saati Eksiltme iÜnÜ İlkte· Tutan Mık- Cnsii 
minatı tarı 

Lira Lira Ton 
Babaeski Kapalı zarf ÇarşambalS 8 2.cikanun 36 1073 14300 260 arpa 
Lüleburgaz ,, ,, " 15,30 ,, ,, ,, 743 9900 180 ,, 
Kaynarca ,, ,, ,, 15 ., ,, ,, 702 9350 170 ., 
Hayrabolu ., ,, ,, 16,30 ., ,, ,, 825 11000 200 ., 
Babaeski ,, ., ,, 17 ., ,, ., 49 5 6600 120 ,, 
LUleburgaz Açık eksiltme ,, 17.30 ,, ,, ,, 359 4785 87 ,, 

Yukarıda gösterilen arpalar ayrı ayn Lüleburgaz 
Tiimen satınalma Komisyonunda eksiltmeye konmuş
tur. Şartnameleri her vakit mesai saatlerinde komis
yonda görülebilir. 

lstekli1erin kanuni vesikalariyle ve teminat mak-
buz, mektup ve zarflariyle_ vaktinden bir saat evvel Ko
nıisyona müracaatları. (524) (8069) 

••• 

keçeli belleme 3 O liralık kıl 
kolan (kadana için) 100 li
ralık kıl kolan yerli hayvan 
için 5 O liralık ip yular başlı
ğı (kadana için) 100 liralık 
ip yular başlığı (yerli hay
van için) 2 80 liralık gebre 
390 liralık hayvan çulunun 
9 İkincikanun 9 3 6 Perşem
be günü saat 16 da Lülebur
gazda AS. ST. AL. KO. da 
açık eksiltmesi y'3,pılacaktır. 
Şartnameyi her gün KO. da 
görülebilir. İsteklilerin yüz
de 7 ,S tutarı ilk teminat mek 
tub veya makbuzlarile ve 
kanuni vesikalarile eksilt
me <.":'"'lt,n<la müracaatları. 

(527) (8066) 
• J(> * 

Kapalı zarfla eksiltmeye 
konan gebzenin 20 bin lira
lık kışlasile 1 O bin liralık a
hırına istekli çıkmadığından 
ilk pazarlığı 6 İkincikanun 
936 pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatları 1500 ve 750 li
radır. İstekliler her gün 
şartname ve projelerile plan 
larını ve detaylarını KO. da 
görebilirler. İstekliler belli 
gün ve saatında kanunun is
tediği belgelerle İzmitte Tü
men binasındaki ST. AL. 
KO. na gelmeleri. ( 526) 

(8067) 

ki birlikleri ihtiyacı 1çın 
14,000 kilo bulgur açık ek 
siltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2240 lira o
lup ilk teminatı 168 liradır. 
Eksiltmesi 3-1-936 cuma 
günü saat 15,30 dadır. Şart
namesi öğleden evvel Ko· 
misyonumuzda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte ihale 
günü vaktı muayyenin<le 
Fındıklıda Satmalma Ko Krrklarelinde beşer ton

luk ikişer taksitli üç şart-
10210 name ile eksiltmeye konu-

misvonuna gelmeleri. 
(7753) 

fabrikada ustabaşı olarak ça 
lışmak iktidarını haiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarım hami
le. '>irincikanun 935 niha
yetine kadar İstanbuldr 
Tophanede iki numaralı Lt 
vazım Dikimevi Müdürlü 
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su
retlerini istidalarına rapten 
oraya bırakmaları. (508) 

Asipin Kenan 

* • • lan sade yağlarına istekli 
Çatalca Müstahkem Mev- çıkmadığından aynı şartna

ki birlikleri için 3 kalem kış melere göre 6-1-936 pazar
lık sebze açık eksiltme ile a- tesi günü saat 16 da pazar 
lmacaktır. Muhammen tuta- lıkla satın alınacaktır. Tah
rı 1631 lira 22 kuruştur. İlk min edilen bir kilo sade yağı 
teminatı 123 liradır. fiatı 98 kuruştur. İlk temi-

Eksiltmesi 3-1-936 cu- natI 368 liradır. İsteklilerin 
ma gtinü saat 16 dadır. pazarlık gunu Kırklareli 

Şartnamesi Komisyonu- ST. AL. KO. na gelmeleri. 
muzda görülebilir. Eksilt- (525) (8068) 
meye gireceklerin ilk temi- • • • 
natlarile birlikte ihale gü- İstanbul'da Tophanede 

(7786) 10213 
••• 

ur p 
Nezle, 
soa-uk 

alrınhtı 
ye 

bütün 
ağralara 

karı• 

24 - 12 - 935 

• Havağazı, Amvant, Gaz ve Benzin 
• Fiti il erı 

Her tUrlü gaz veya ben· 
zin lambalarınız i~in 

yalnız 

''DEGEA 
'' Marka fitilleri kullanımı 

Arzu e't tiniz tam zıyayı Yeren 
ye aradıt nız deyanıklılığı temın 

eden yegine fitillerdır 

Her hususta sizi mem· 
nun edecek 

"DEGEA 
" Fitillerini 

kullanınız. 
Hn yerde 1atıhr. 

Taklıtlnindf'n aakın101z 
.. 1 .................. ... 

9984 

. 
Bursa Hava 

kanhğından: 
Kurumu Baş-

Bursa Tayyare sinemasına her türlü teferrüatiyle 
sesli ve en son model bir sinema makinası peşin para ile 
S':\tm alınacaktır. Bu makine fabrikasından orijinal am
balajile yeni olarak Şubemiz namına doğrudan doğru
ya gelecek Montajı yapılıp mütehassıs bir hey'et huzu
runda tecrübe edildikten sonra bedeli def'aten ve der ... 

' hal tesviye edilecektir. • 
isteklilerin Şubemize müracaatları, binamız ve sine

mamız hakkında icabeden malumatı da her vakit alabi
Je~ekleri ilan olunur. ( 8049) 

Elektrikle suyu vt1rilmit 
yoni MAVİ JİLET biçak· 
larının. imalinda, en sor 
fenni tokamü.lat tatbı• 

Harp Akademisi Satınalma Ko
misyonu başkanllğından: 

flarp Akademisinin aşağıda yazılı bir aylık kışlıli 
sebze ihtiyacı pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 
?5-12-935 çarşamba günü saat 14 te Yıldızda Akade· .. 
mısı satınalma Komisyonuna gelmeleri. ( 8040) 

Kg. Cinsi 
700 İspanak 
700 Lahana 
700 Prasa 

lstanbul Deniz Levazımı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

T ahmin bedeli 9 7 5 O lira olan 2 5 ton yüzde 3 O Ben
zollu benzinin 25-12-935 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 7 31 lira 25 kuruştur. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin her ilin Kasımpaşada bulunan Ko
misyona başvurmaları ve isteklilerin teklif zarflarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına 
vermeleri. (8050) 

Haydarpaşa Lisesi Direktör
lüğünden: 

İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Orta kısım Tarih -
Coğrafya mezuniyet sınavlarına yetişemiyen Yuca Ülkü 
lisesinden 520 Fünder, 7 3 Gavsi, 463 Fethi, 51 Asını, 
6 7 2 Rauf, Yeni liseden 18 Hayrettin, Türk lisesinden 
2 3 7 Kemal ve Bez ez yan lisesinden 15 8 Vi talinin sınav
Jarı 2 Kanunusani 936 Perşembe günü saat 9 da yapı
larağından İstanbul Erkek lisesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (8031) ' 

ABD 
Kibarların 

tekil, renk ve zevk itiboriyle ~~el~D~~! .on modellerin 
zengin çeıitle ri ıelmiıtir. 

nü vakti muayyende Fındık Ordu Dikimevi için bir us
hda satınalma Komisyonu- tab aranıyor. Taliplerin 
na gelmeleri. (7854) 10343 hazır elbise imal eden bir 

300 liralık kadana yem 
torbası 900 liralık yerli hay 
van yem torbası, 600 liralık 10523 



Osmanlı Ban kası 
Tor k ı n on ı m şirket ı,. Tesis Tarı h i: 1863 

Sermayesi : 10.000.000 lngiliz Lirası 
TUrkiyenin başhca şehirlerile 

Parls, Marsllya, His, Londra ve ManCjesterde 

Mısır, K! brıa, Irak, ran, Filistin ve Yunanidan'da . 
• ıube eri - . . r 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nistanda Filyalleri vardır. 9a12 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir, Yarım, Çeyrek kiloluk olmak üzere cem'an 

(Z3000) Şişe yazıldıktan sonra siyah olan yerli mamu
latı mürekkep kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malin bedeli 4620 lira tahmin 
olunmuştur. 

3 - Şartnamesi Merkezde kırtasiye Müdürlüğün
den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu baş me
murluğundan alınacaktır. 

4 - İsteklilerin 346 lira 50 kuruşluk teminat mek
tupları ile birlikte 25-12-935 tarihine tesadüf eden 
Çarşamba günü saat on beşte Maliye Vekaleti Kırtasi
ye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaat-
ları. (3576) (7706) 10190 

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 olunacaktır. 

Şartnamesi, lstanbulda Şeker Bürosun· 
dan istivenlere veritmektedir. 

•Oo95 

Umumi neşriyat ve yazı ışlen Müdürü: Etem lzzeı BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- SasıldığJ ver : TAN matbaası. 

Sergisini 

lstanbul Sinci icra memurluğundan 

Soğuğa karşı 

tedbir alınız 
Yalnız sıkı giyi~mek , 

', 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 2 5 3 4 lira 
kıymet takdir edilen Süleymaniyede Şemsettin Molla 
Gurani M. Yoğurtçu oğlu sokak E. 17, 17 Mü. Y. 35, 4 
No. lu Tapu kaydında dükkanı müştemil hane Elyövm 
bir bap hane senet suretinde, yarım masura acı suyu 
havi bir bap ahşap hane açık arttırmaya vazedilmiş ol
duğundan 27-1-936 tarihine müsadif pazartesi günü · 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 

kafi değirdir. f 
cebinizde bir tüp 

kaşe 

GRiPiN 
de bulundurunuz! 

edilecektir. l . 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni 

bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 

Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 

• 
1 p • ·N 

üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerel. Usütmekten mütevellid baş diş adale bel ağrılarile kırıklığa vt: 
11-2-936 tarihine müsadif sair günü saat 14 ten 16 ya emsaline karşı en ~eri,' en ka~!1 tesirli ilaçtır. 

GR 1 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma- 10 tanelik yeni ambalajları tercih ediniz./ 
sın da arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde (RADYOLİN Fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafında·ıı yaprl-

75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka- ...... .,, ...... ,ı • •• - -··---------------·•-• 
mına tevfikan geri bırakılır. Satrş peşindir. Arttır-
nıaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammene
nin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Haklan tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklar
da diğer alakadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala
rını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itiba
ren nihayet 2 O gün zarfında birlikte dairemize bildir
meleri Iazımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü
tevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müza
yededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak iste
yenler 12-1-936 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulunqurulacak arttırma şartna
mesile 934 - 3360 No. lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

100 Ton Bisulfat 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın .. 
alma Komisyonundan: 
Bakırköy Barut fabrikasında bulunan 100 ton Bisulfat 

askeri fabrikalar "Salipazarındaki,, satmalma komisyo
nunca 7 İkincikanun 9 3 6 salı günü saat 14 te açık artır
ma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 405 lira ve mu
vakkat teminatı 30,5 liradır. Nümune hergün komisyon
ca görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesikalarla o gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. ( 7 9 71) ı os2s 

(8056) 1 
---------------- - j lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ılanları 
lstanbul Sinci icra memurluğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 3300 lira 
kıymet takdir edilen Kadıköyünde 0smanağa M. Kuş
dili sokağında Tapu kaydında E. 30 Mü. Y. 106 No. lu 
bir ev senet suretinde E. 30 Y. 106 No. lu bahçeli ah
şap bir ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
27-1-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni 

bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
11-2-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma
sında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka
nuna tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttır
maya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammene
nin yüzde 7, 5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklar
da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala
rını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itiba-
ren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmayanlar satrş bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü

' tevcJ.Iit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müza
yededen tenzil olunur. Daha fazla malUmat almak iste
yenler 12-1-936 tarihinden itibaren herkesin görebil
m~si için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna
n1esile 934-3366 No. lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

Türkiye Ziraat bankası 
şubesinden: 

(8053) 

lstanbul 

1 - Kartal İlçebay lığı sınırı içindeki 8 7 sayılı Mal
tepe, 606 Yakacık, 563 Sovanlık, 582 Yayalar, 586 
Dolayoba, 585 Samandıra ve Kadıköy İlçebaylığı sını
rı içindeki 241 İç Erenköy tarımsal kredi kooperatifleri
nin 113 sayılı Kartal tarımsal kredi kooperatifiyle : 

2 - Yalova İlçebaylığı dahilindeki 260 sayılı Hacı 
. Mehmet köy tarımsal kredi kooperatifinin ve Akköy ve 
Yenimahalle, Samanlı, Sogucak, Safran köylerinin 280 
sa:ıılı Yalova tarımsal kredi kooperatifiyle birleşme
leri Ekonomi bakanlığınca tasvip edilmiş olduğundan 
936 senesi başından itibaren muamelatın, yukarda ya
zılı birleşme şekillerile Kartal ve Yalova tarımsal kredi 
Kooperatiflerinde yapılacağı ilan olunur. ( 8035) 

İstanbul Levazım Amir- 40 kuruştur. Şartname ve 
liğine bağlı kıtaat ve mües- nümunesi komisyonda gö
sesat için· 42 ton bulgur rülebilir. İsteklilerin belli 
8-1-936 ~arşafritia günii saat saatte komisyona gelmele-
15 te Topanede Satrnalma ri. (353) (8063) 
Komisyonunda kapalı zarfla * ~ * 

İstanbul Levazım Amir· eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 5880 liradır. !iği için askeri evsafta beş 
İlk teminatı 441 liradır. bin liralık sade yağı 25-12· 
Şartname ve nümunesi Ko- 935 çarşamba günü saat 
misyonda görülebilir. İs- 13,30 da Tophanede Satın
teklilerin ihale saatından alma Komisyonunda pa:tar 
bir saat evveline kadar ka- ııkla alınacaktır. İhale gü
nuni vesikalarile beraber nü teslim şartile alınacak 
tekliflerini Komisyona ver- olan işbu yağ için isteklile
meleri. ( 3 4 5) ( 7 g 6 6) rin belli saatte komisyona 

ıoso3 gelmeleri. ( 355) ( 8065) 
• • • 

İstanbul Levazım Amir-
* * * 

Ankara için 26-12-935 
gününde alınacak 200 ton 
yulaf ile 10-1-936 gününde 
alınacak 3 60 ton arpa veya 
yulafın şartnamesinde de
ğişiklik yapıldığından ek
siltme günü ayrıca ilan edi 
leceği. (354) (8064) 

liğine bağlı kıt'at için 35 ton 
Zeytin tanesine istekli çık
madığından pazarlığı 26-12-
935 perşembe günü saat 
14,40 da Tophanede Leva
zım Amirliği ;'atınalma Ko 
misyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7 7 00 liradır. 
Son teminatı 1155 liradır. Bir numaralı Dikimevi i-
Sartnamesi Komisyonda gö çin 2 Milyon made~i ~üğme 
rülebilir. İsteklilerin belli l0-1-936 cum~ gun~ saat 
saatte Komisyona gelmeleri. 14 te açık eksıltmesı Top

( 350) (8060) .hanede Satmalma Komıs
yonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 3000 liradır. İlk 

• :t- * 
Tophane Askeri fırınında teminatı 225 liradır. Şart

teraküm eden 12 O O kilo sön- name ve nümunesi Kornis-
müş kömür 26-12-935 per- yonda görülebilir. 1stekli-
şembe günü saat 14, 15 te lerin belli saatte Komisyona 
Tophanede Satınalm~ Ko- gelmeleri. (352) (8062) 
misyonunda pazarlıkla sa- -----------
tılacaktır. Beher kilosunun ~---------•-. 
tahmin fiatı 15 santimdir. Çok Mu·· hı·rn 
Sori teminatı 2 O O kuruştur. 
İsteklilerin belli saatte ko- t.rkek ... kadın farkı yok 

misyona gelmeleri. ( 3 5 ı) Ademi iktidar, bel gev· 
( 8061 ) şekliği ve dermansızhğa 

* "" "" kareı Almanya'da ki n Sc~ 
Hormona A G fabr ka•ınıı 

Bir numaralı dikimevi i- GLANDOKRA T ıN'i 
çin 230 bin aded küçük ma-
deni düğme 26-12-935 per- kullanmak en emEn ve 

müe&sir ~ared,r. 
şembe günü saat 13,30 da Her l'CZ8Dt'dt' kutu,u 200 kuruıııl\; ' 
Tophanede Satınalma Ko Türkiye acentasi: 1 

misyonunda pazarlıkla ah- ZAMAn Ecza Deposu 
nacaktır. Tahmin bedeli 276 .. ___ lstanbul ---lı 
liradır. Son teminatı 41 lira 9Q86 



24. 12 - 935 === 

• 
1 KKAT ' • 

işte; 

YOKSEK KALiTENiN ALAMETi FARiKASI • 
. ---:-, ....... 

• 

Yeni salonumuzu ziyaret ediniz: 
Cialata, Voyvoda caddesi 17. Jeneral Han 

DiKKA T: PHiliPS ismine benzer markalardan sakınınız 1 

535 45 I p 22 
16 - 2000 metre 

her dalga 
16 - 2000 metre 

her dalga 
• 16 - 2000 metre 

her dalga 
6 Lamba 

akümülatörlü 

,, 
1 URK PHILIPS L jMiTED ŞiRKETi • istanbul, Cialata Frenkyan Han. Telgraf: PHILIPS, lstanbul 

Bayram 
ve 

Yılbaşı 
iCjin 

Alacağınız 
Eşyayı 

Sümer Bank 

Şık 

Güzel 
Ucuz 
Sağlam 

~~~;;.---------~~--------------

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri iştirak etmiş ol
duğu arsıulusal sergilerde daima 

1 birinciliği kazanmıştır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Türk rahat lokumlarının emsalsiz 
olduğunu bütün dünyaya isbat 

~tmiştir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Türkiyede meşhur olduğu kadar 
Avrupada dahi namı vardır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Şeker • Lokumları Amerikaya ka
dar nam almıştır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Bahçekapı-Merkezi KARAKÖY
BEYOÖLU • Pangaltı, Kadıköy • 

Ankara - Kahire şubeleri 
TAŞRADAN BAYRAM SiPA
RiŞLERi KABUL OLUNUR. 

Saç dökülmesi ye kepeklarden 
kurtulmak ıçin en müe11ir iliç 

Bayram münasebetile 

Şa ılacak kadar ucuz 
Beykoz kunduraları 

1 SUMER BANK 1 
1 Beykoz:Kundura fabrikasının stok 1 

kunduraları şaşılacak kadar ucuz 
fiatlarla satıllyor. Mahmutpaşada 
Hacopulo hanının üst katındaki 

depaya müracaat ediniz. 

Toptan ve Perakende 

.... 
lıt. Yedinci icra Memurluğun.. [ lıtanbul Tapu Başmemurluğun. 

d~: dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmeıi. Topkapı ,haricinde Merkezefendi 
mahalleıinin Mevlevihane cadde-

ne karar verilen yapılmış mezar · d t'k 32 N ·ı ·· kk 
aın e a ı o. ı e mura am ve 

taşları ile ialenmomiş kademe taş. Şeyh Oıman Salahattin Efendi tara-

ikramiyeli satışlardan yüzde·100 karınız vardır ları 26. 12. 935 tarihine tesadüf e- fından tasarruf edilmekte iken ve-

d b 
.. .. 

12 
d 

14 
fatile vereıeıi Abdülbaki Efendi ve 

en perşem e gunu ıaat en e . . 'k 1. t l d'l B ta-
aaıreye ıntı a ı a ep e ı en oı 

Ankara- lzmir-Samsun -Mersin - lstanbul- Beyoğlu -Eminönü- Karaköy Kadıköy - BeşiKtaş 

il AN--~ . 
Yeni sene için iyi bir tarzda bastlrdığımız 

defterikebir, yevmi ye ve kasa defterleri 

---~ matbaamızda satılmaktadır. ~--.. 
10598 

Her sahada 
Yap1lacak temızlık bir kahb 

MiM'le 
yaAh, lekeli, ~amaşır ve 
bulaşıklara yıkar, kris· 
tal ve sofra takımlaranı, 

camlara parlatır. 

~ kadar birinci açık artırma ıuretile nın tuarruf kaydinin bulunmam•• 

~J Kuledibinde Karanfil ıokağında 15 haaebile aenetaiz taaarrufata kıYa-
1 t d ··kk· d --• 1 ıen muamele ifasına mecburiyet hL 

fjf I
/ numara ı atçı u anın a -ı a. ııl olmuştur. Tarihi ilandan 15 gÜJl 

cağmdan talip olanlarm mahallinde sonra izam olunacak tapu meınuru 
hazır bulunacak memuruna müra- marifetile ıureti taaarruf hakkında 

P E T R O L caatları ili.n olunur. ( 17994) mahallen tahkikat İcra edileceğin.. 
----------- den bu mahalle tasarruf iddiasında 

N AM 
~ZARI DİKKATE: 22-12-935 bulunanların veıaiki taaarrufiyele.. -- iZ -• Pazar gecesi Halk Operetinde bir pa- riniı• lıtanbul Tapu idaresine m~ 

ra çantası ile mühür bulun - racaatle ibraz eylemeleri lüzUJJlU 1• 

10200 muştur. Kin:ıe ait ise Tan gazetesi lan olunur. (18000) 
idaresine müracat edilmesi. 


