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"Biz Sulh istiyoruz. Fakat Zecri 
Tedbirler Dünya için Meyilli Biı 
Sahada Kaymak Hareketidir,! 

"Bu Hareketin Nerelerde Dura· 

bileceği Kestirilemez ,, Mussolini atış talimlerinde nişan alıyor 

B udapeşte, 24 (A.A.) - Mussolini Peştede çıkan "Azest" 
ismindeki Macar gazetesine şu beyanatta bulunmuştur: 

"Bugünkü imtihan İtalyan milletini tek bir kütle halinde bir
leştirmiştir. Birlik duygusu her zamandan ziyade kuvvetlidir. Mil 
Jetin müttefik çoşkunluğu bana munzam kuvvetler vermektedir. 
Milletimin bayındırlığını gözetmek hususundaki mesuliyctim ve 
vazifem her an benim için daha sarih bir şekil almaktadır. Umu
mi duygu resmi noktai nazardan çok daha azimkar ve derindir. 
Millet umumiyetle zannedildiğinden çÔk daha harp duygularile 
mütehassistir. Mesuliyet duygularnnız dolayısiyle sulh için aza! 
mi gayretlerde bulunmak vazifemiz olduğunu millete anlatmak 
çok zordur. Müstemleke işlerimizi rahat rahat ve arızasız hallet
memize niçin müsaade edilmek istenmediğini bir türlü anlamı
yoruz. Şurasını kaydetmeliyim ki ben Habeş işini sırf bir müstem 
leke işi olarak telakki ediyorum. Ve bu mesele ile hiçbir zaman bir 
AyruQa ihtilafını ortaya çı:kannavı düşünınedirii. Met'Ulfyetlerl
mı mudnk olarak noktaı nazarıma sadrk bulunuyorum. Klımden 
geldiği kadar hırslan teskine çahııyonxn. 'Pakat viünm menfa
atlerini de gözden kaçımuyorum. Yaşadığımız anlar hakikaten 
mukadderatı tayiµ eden anlardır. Biz sulh istiyoruz, fakat zecri 
tedbirler dünya için meyilli bir sahada kaymak hareketidir. Bu 
hareketin nerelerde durabileceğini kestinneğe imkan yoktur. 
Bence dünya iki kısma ayrılmış bulunmaktadır; bizimle beraber 
olanlar ve bize karşı olanlar. Bunun içindir ki Macaristan tarihi 
an'anelerine sadık kalarak şerefini feda etmekten imtina eyledi
ği zaman son derecede memr111n oldum. Bunu asla unutmıyaca
ğız.'' Mussolini'nin çok sakin görünen bir portresi 

••• 
Eden işe Başladı 

Şimdilik Yeni Zecri Tedbir 
Tatbiki Mevzuubahis Değil 

Vaziyet: Samuel Hor-La • 
val aulh proje • 

einin gömUlmesi ve lngiltere efkanu
mumiyesinin zecri tedbirlere §iddetle 
taraftarlık etmesi üzerine, hasıl olan 
vaziyetten sonra Mussolininin ne söyli 
yeceği her tarafta merakla bekleniyor. 
du. İtalyan Başbakanı haftalardanberi 
muhafaza ettiği manidar sükutu bir 
Macar gazetesine yaptığı beyanatla 
bozmuşturt 

Macaristan Uluıılar Kurumunun zec
ri tedbirlerine iştirak etmiyen devlet -
lerden biri olduğu is;in bu tercihin se· 
bebi açıktır. 

Mussolininin son beyanatında muh
telif his çarpışmalan görülmektedir. 

Mussolini itiyadı hilafına biraz mu
tedil dil kullanmak istemesine rağmen 
sözlerinin arasına yine bazı ııert cüm -
leler karııtırmaktan kendisini alama • 
mı§ görünmektedir. Nitekim bir yer4e 
"'biz sulh istiyoruz,. dedikten sonra 
diğer bir yerde milletin har~u emel -
ı~ .. inc mini olamıyacağını söylemek • 
tedir. 

Bu beyanatına bakılırsa Habeş harbi 
alelade bir müstemleke harbidir. Duçe 
bunun niçin bir dünya harbi tehlikesi
ne götürüldüğünü anlıyamamıştır. 

Beyanatta şayani dikkat olan nokta· 
lardan biri de, faşist rejimi tarafından 
girişilen bu sile] teşebbüsün, İtalyan 
milleti tarafından iktidar mevküne em. 
poze edilmiş gibi gösterilmesidir. ltal
yada faşist rejiminden başka rejim bu. 
lunmadığından ve faşizm kelimesini 
millet kelimesi mukabilinde de kullan
mak mümkün olduğu için bu tarzı ifa
dede bir yanlışlık yoktur. 

Demek Mussolini bu beyanattaki id
Cliaya göre milletin ve yahut lideri bu
lunduğu faşizmin arzusuna inkiyat et· 
miştir. 

Diğer taraftan İtalyan lideri, biltün 
dünyanın ikiye ayrıldığını söylemiş -
tir. Bunlardan biri ltalya ile beraber 
olanlar, diğeri ltalyaya kartı olanlardır 
İtalya ile beraber olanlar Macaristan 
Avusturya gibi umumi harp tasfiyesin
den aonra mağlup zümre namı altında 
toplanmş ve zaman zaman Reviziyo· 
llizm amaçlan gütmefe kalkmıı olan 

devletlerdir. 
Fakat ltalya ile dost olup ta İtalya. 

ya değil, fakat harbe kartı olanlar 52 
devlettir. Mussolini zecri tedbirler çer 
çevcsi dııında kalan ve Uluslar Ku -
rumu üyelerinden olmıyan devletler • 
den de hiç bahsetmemiştir. 

Mussolininin bu tefrikinde acaba 
iki blok mu tasavvur edilmektedir? Bu 
nu sözlerinden kat'iyyetle çıkarmak 
mümkün değildir. Ve binaenaleyh bu 
nokta müphemdir. 

lt~lyan liderine göre dünya, zecri 
tedbırler dolayrsile meyilli bir sahada 
kaymaktadır. Bu kayıı nereye kadar 

Bir Fransız gaze1esinin yazdıklarına göre t tal

yanlar bunalmış vaziyettedir. Paraları yoktur. 

gidecektir?. Elbette bu meyil namüte- Londrada 
nahi değildir. Bunun bir durak noktası 
vardır. Bu durak noktası hup midir? Yeni İngiliz Dış İşleri 

Bu da tasrih edilmemiıtir. Bakanı iş başında 
Fakat heyeti umumiyeıi itibarile be. 

yanatta imalı bir tehdit bulunmadığı Londra, 24 A.A - Eden bu sabah 
da söylenemez. Dış Bakanlığına giderek yeni vazife. 
Beyanatın mutedil taraflarına gelin- si.ne başl~mıştır. Bu akşam Yorkşayra 

ce, bunları, lngilterenin dıı itleri ba- gıdecektır. Sabahleyin Dominyon fev 
kanhğına gelen Eden'in ilk icaraatını kal~de .komise_rlerini kabul etmiştir. 
ve Habeş ltalyan kavgasının Uluslar Elçılerı avdetınde kabul ~decektir. 
K Çok defalar Edenin noktai nazar-

urumundaki akislerine vereceg~ i yeni . larına tercüman olmu§ olduğu malfun 
z~vıyeyi beklemek arzusu 1eklinde tef-· bulunan Daily Telegraph gazetesi, 
tır etmekte mümkündür. mumaileyhin müstakbel siyasası hak-

Fakat herhalde ı u r a ı ı d a mu. kında §Öyle yazıyor: 
hakkak ki, Duçenin bu son beyanatın- Şimdiki halde bir uzlaımanın mev
da, bundan be§ on gün evvel Laval - zuu bahsolmıyacağı muhakkaktır, ha
Ho:J>rojeai üzerine Pontinya'da söy - li hazırda yeni zecri tedbirler tatbiki 
ledıgı ve bazı cümleleri lngiltere için mevzuu bahis değilse de ıimdiki ted
muhakkirane olduğu tefsirine uğrıyan birlerin ilgası hususunun teklif edil
meşhur nutkundaki şiddet te görülme. meıi de pek az muhtemeldir. 
mektedir. 

imtihanlarda 
Kanaat Notiyle 
Sınıf Gec;ilecek 

[Kültür Bakanlığı orte mektepler • 
de ve liselerde tatbik edilen imtihan 
şekilleri hakkında iki tebliğ neıretmiı 
tir. Bu tebliğlere göre kanaat notile 
ımıf geçilecektir. Tam numara 10 dur. 
Tebliğler 3 Üncü sayfamızdadır.] 

1 S İkincikanuna Kadar 
Değişikli~ Beklenmiyor 

Londra, 24 A.A - Morning Post 
gazetesi diyor ki: 

"Mütekabil yardım meselesi hak
kındaki fikir teatilerinden maada, 1-
talyan - Habcı anlaşmazlığının yeni 
bir şekil alması, Milletler Cemiyeti 
Konseyinin toplanacağı tarih olan 15 
Kanunusaniden evvel beklenemez.,, 

Par iste 
İtalyanlar Bunal
mış Vaziyettedirler 

Pari1. 24 A.A - Bu sabahki Paris 

gazetelerinin mevzuunu, Edenin İn
giliz Dış Bakanhğına tayini ile Ak
denizde tesanüt meselesi teşkil et
mektedir. 

Petit Parisien, diyor ki: 
''.Romadan gelen bazı telgraflar, E 

denın Dış Bakanlığına tayini zecri 
tedbirlerin şiddetlendirileceğinin bir 
delili olarak telakki edilmekte oldu
ğunu göstermektedir. Bu görüş, biraz 
fazla ileri gitmek demektir. Eden, ha 
li hazırda lngilterenin dış siyaaasının 
bütün mes'uliyetini üzerine almış ol
duğundan, hiç şüphesiz hukukun mü
cerret prensipleri ile siyasi şe'niyet
leri uzlaştınnağa çalışacaktır. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
''İtalyanlar, bunalmış vaziyettedir

ler. Paraları yoktur ve anlaşmazlığın 
kat'i surette halli sırasında lehlerin
de tesir yapabilecek herhangi bir mu
vaffakıyet elde etmeleri imkanı orta
dan kalkmıştır. Bütün devletlerde 
buna muhakkak nazariyle bakılmakta 
dır.,, 

Oeuvre, ilave ediyor: 
''İngiltere, petrol üzerine ambargo 

konulması tedbirini tatbika başlıya
cak olursa onun peşi sıra gitmek .zor 
olacak gibi görünüyor.,, 

Ordr gazetesi, diyor ki: 
''Eden ne yapacak? Mumaileyh, 

Mussoliniyi Cenevrenin gittiği yola 
solmıağa uğraşacaktır. Bir sulh dostu 
için bundan başka yapılacak bir i§ 
yoktur . ., 

Populaire gazetesinde Blüm diyor 
ki: 

''Harp tehlikesi havasını ortadan 
kaldıracak olan Paristir. Şayet Fran

( Arkası 9 uncudal 

Atliaababa, 24 A.A. - Reuter a. 
jan•ından: Burada dolaıan bir fayİ. 
aya 11öre Habeıler, mevzii bir taz. 
yik ile Eritre İçerİ•İnde ve hududa 
16 lıilometrede kain Adikala f•hri. 
ni almaia muvallak olmuılardır. 

Habeşler Dum Dum 
Kurşunu Kullanmıyor 

Londra, 24 A.A - Resmi mahafil
de bir İngiliz fabrikasının Habeşista
na dumdum kurşunlarmı verdiğine da 
ir İtalyanların verdikleri haberlerin 
esassız olduğu beyan olunmaktadır. 

İtalyanların bu bapta Cenevreye 
yaptıkları tebligat henüz Londraya 
gönderilmemiştir. 

Hedefleri Aduva ve 
Aksum Sehirleri 

. Adisababa, 24 A.A - Şimal cepbe
'~?den. gel~ son haberlere göre, Şire 
bolgesındekı harekat ehemmiyet keı
betmektedir. Habeşler son zamanlar
da kuvvetli süvari kuvvetleri kullan
maktadırlar. Bu harekatın hedefi Ak
sum ile Adua olsa gerektir. 

İtalyan uçaklarının bombardıman-

[ Arkası 9 Oncuda] 
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italya Trablustan Mısıra 
HUcum Edemez 
Mısırlılar : Herhangi Bir Taarruz İngiliz Toplan 
Altında Derhal Erimeye Mahkumdur Diyorlar 

Veft Partisi reisi Nahas Paşa talebeler arasında 

Kahire, 24 (Huıuıi muhabirimiz 
bildiriyor) - hal yanların Libya aı.. 
nınndan Mısıra herhangi bir teca. 
vüzü ihtimalleri, burada efkan mef_ 
gul etmektedir. Ancak salahiyettar 
çeven~erde aöylendiline göre, hal _ 
yanlar birçok sebeplerden böyle bir 
tefehbüae siriıemezler. Bunların en 
mühimleri funlardır: Birincisi tah. 
minen 470 kilometro murabbaı me. 
ıahaaında olan garbi çölde au yok. 
tur. Hava taarruzuna kartı ıığına _ 
cak yer de yok. Bugün Mısırdaki 
ln1riliz tayyarelerinin ıayısı çoktan 
bini geçmif bulunmaktadır. 

lkinciıi. bu ıahada hemen hiç yol 

yoktur. Oçüncüıü çöl sahipleri olan 
Araplann silahları ve develeri var. 
dır. Bunlar ltalyanlann yanlarını e.. 
hemmiyetle taciz ederler. Dördüncü 
ıü, l>öyle bir taalTUz ihtimaline kar. 
fi dikenli tellerle himaye edilen bir 
çok mitralyöz karakollan vücuda 
getirilmiıtir. Beıincisi, yine böyle 
bir ihtimale kartı iıtihkimlar yapıl 
mııtır ve bu istihkamlarda İngiliz 
ve Mııır askerleri beklemektedir _ 
ler. 

Ancak Libyadan gelebile«k hal 
yan kollan için iki yol sözönünde 
bulundurulabilir: Biri timalde, ıa.. 

[Arkası 9 uncuda] 
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Seven Aşık 
Dl1,Sl1NDt1KC ~ 

Medeniyet Kaç Türlü 
Y .... ? urur. 

Müdafaasını yapanlara sorar
sanız, ltalya, Orta Çağdaki dcre
beylikler gibi bir anarşi diyarı 
olan Habeşistana medeniyet gö
türmek için yürüyor. 

Bu, medeniyetin birkaç türlü 
yürüyüşü üstünde bizi tekrar dü
şündüren acaip bir yürüyüştür. 
Bir kere daha düşünelim ve sora
lım: Medeniyet kaç türlü yürür? 

Medeniyet şimendifer halin -
de yürür; otomobil halinde yü -
rür; telgraf teli veya elektrik ce
reyanr halinde yürür; telsiz dal
gası halinde yürür; kurşun, obüs 
veya gülle halinde yürür; bom -
bardrman tayyaresi halinde yü -
rür; süngü hücumu halinde yü
rür. Bütün buna benzer yürüyüş
ler, teknik veya kuvvet yürüyüş
leri, salahiyet ve iradelerini me
deniyetten aldıkları iddiasında -
dırlar, 

Şüphe yok. Bir lokomotifin ka 
zanmı da, bir dinamoyu da, bir 
gaz bombasını da dolduran me
deniyettir ve gayesi de medeni
yetsizi ölü, diri yakalamaktır: 
intibak bulduğu yere buhar ve 
elektrik, isyan bulduğu yere de 
barut ve gaz gönderiyor. Diye -
cek yok. Bu onun eski sistemi. 

Fakat mazinin hikayeleri, bize 
medeniyetin bu birkaç türlü yürü 
yüşünden hangisinin muzaffer ol 
duğunu göstermiştir? Batı mede
niyeti, 1919 da, Türkiyeye ordu 
ve donanma halinde bir yürüyüş 
yapmak sevdasına düşmüştü. Bu 
medeni saldırışı geldiği yere ka
dar geriye ittik ve . A vru
pa medeniyetinin ancak gö
ze bir parıltı, kulağa bir 
gürültü halinde vurmayan gö
rünmez ve sessiz, hakiki yürü
yüşüne, yani fikir yürijyüşüne 
Asyanın bizim taraf kapılarını aç 
tık. Avrupa medeniyeti Rusyaya 
da, J aponyaya da, bugünün İra· 
nına da hep o fikir yürüyüşüyle 
girmedi mi? 

Onun en doğru ve sağlam yü
rüyüşü budur. Ne kurşun, ne o
büs, ne gülle, hatta n~ de telgraf 
veya telsiz, fikir kadar koşamaz 
ve gittiği yerde fikir kadar yerle
şip oturamaz. 

İtalya, Ha:beşistana Mareşal 
de Bono veya Badoglio'dan ev -
vel Mikel Anjı veya Leonan gön 
derseydi, Afrikada görmek iste
diği rönesans, daha emin ve ebe
di bir ta.rzdeı. doğmuş ve yerleş· 
miş olmaz mıydı? 

Peyami SAFA 

Büyükada Plljı 
Bu Yll Yapılacak 
Adaları Glizetıe~tirme Cemiyeti, ya

kında yılhk toplantı&mı yapacal<tır. 
Toplantıda §imdiye kadar yapılan iş • 
ler gözden geljirilecek ve 1936 senesi 
için bir program hazırlanacaktır. Ge
lt>cek ıene yapılacak muhtelif balo ve 
eğlencelerden başka adaları Balkanla
ra tanıtmak maksadiyle mu•htelif mem 
l eketlerden şehrimize ıeyahatler ter • 
tip edilmesi düşünülmektedir. Büyük
adada yapılması kararlaştırılan plajın 
inşasına ilkbaharda başlanacaktır. 

No.130 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Haıta aktam üstü de biraz ittah!ı 
yemek yedi ve uykusu erken geldı. 
Cemile onun batının ucundan aYJ'd· 
1NU111Şb. Gece yarısına kadar, S~li: 
mio arada bir çirnd:tdeniyormuf gıbı 
aıçrayıp uyandığı zamanlar üstüne 
eğilerek, yüzünü Öperek, saçlarım ok· 
§ıyarak tekrar uyuyuşunu seyrettL 

Sonra üstüne bir yorgan alarak di
vana uzandı ve uyudu. Sabaha karşJ 
bir haykm• duyarak uyarum1tı: Se· 
)im, ıaçlan dimdik, gözleri büyümü§, 
iki elini de bir teY iter gibi uzatarak 
yatağın içinde oturuyordu. 

Cemile hemen yerinden flflıyarak 
tavandaki elektriiin ıııiını da yaktı ve 
karyolaya kotlu: · 

_ Selim, dedi, ben buradayım. 
Haıta, bir vehmin pençesinde oldu. 

iunu anlad.~ça gevıiyen ve düşen göz 
kapaktarile yavq yavat ıükunet bul-

du. .. d"' d _ Çok fena bir rüya ;or um, e-

cli, hoiuluyordum. 
Cemile yat.atın ~ otudu •• 

~ukuk T ~lebe il Eczacııa~~ar~e~rsiniz?' 
o~gresı ,. Eczaneler ve ecza liatleri hak. kazanmamalıdır. 

_ kında yazdığımız yazılara niha. Eğer eczdneler bu kadar mÜ§kül 
1 

Suçlular Hakkında A- ı yet bir eczacı .amma ecı:.anc aahi. vaziyette ue bunların havası yani 
bi değil. cevap verdi. Bu cevap bu. gediii 20 bin liraya neden satılı • . 

raştırmalar Yapılıyor raya sığmıyacak kadar uzundur. yor ve madem ki, eczaneler bu ka. ı 
Bunu hülô.sa edelim: dar mü§kül vtıziyettedir. O halde 

Pazar günü yapılan Hukuk Talebe 
Cemiyeti kongresinde çıkan hadiıenin 
tahkikine muhtelif makamlarca devam 
edilmektedir. Bu hususta yeniden mahi 
matına müracaat eden gazetecilere 
rektör Cemil demiştir ki : 

- Bu hadisenin tahkikini Hukuk 
Dekanlığına bildirdim. Dekanlık bu iş 
lt meşgul olmaya başlamıştır. Suçlular 
tesbit edildikten sonra haklarında in -
zıbat meclisince icap eden kararlar ve· 
rilecektir. Diğer taraftan Hukuk Ta
lebe Cemiyetinin kongresini ne gün ya 
pacağı henüz belli değildir. 

Sanıldığına göre kongrenin toplan· 
ması ancak geçen kongreye ait suçlu
lar ayrıldıktan sonra zabıtaca verilecek 
müsaadeye bağlıdır. 

AOLiYE 

Kasıınpaşa Cinayeti Katil
leri Getiriliyor 

Kasımpaşada Esma kadmı öldürmek 
ten suçlu kocası Abdullah ile arkadaş
larının lzmirde yakalandıkları Izmir • 
den İstanbul Müddeiumumiliğine tel· 
grafla bildirilmi§tir. Suçlular, bugün • 
lerde getirileceklerdir. 

* Topkapı dışında bahçe1:'an .• _Meto 
Hakkı bahçeye koyunları gırdıgındcn 
dolayı çoban Sotiri ile aralarmda kav
ga çrkmış; Meto Hakkı, çoban Sotiriyi 
öldürmüstü. Dün Ağır ceza mahkeme 
sinde bu· davaya bakllnnş ve karar ve
rilmiştir. Metq Hak~ı, s_ekiz sene. dört 
ay hapse ve dört yü,z lıra tazmınata 
ınahkılm edilmiştir. 

MAARiF 

Orta Mektep ihtiyacını 
Karşılamak için 

Gelecek yıl açıkta talebe bırakılma
ması için orta mektep ihtiyacının ne 
suretle karşdanacağı hakkında Maarif 
müdürlüğü tarafından tetkiklere baş -
lanmıştır. Maarif müfettişleri kendi 
mıntakalarında bu huıusta tetkikler 
yapmakta, talet:ie, bina ihtiyaçlannı 
tesbit etmektedirler .. Maarif müdürlü
ğü Iklncikanun sonuna kadar bu işi bi 
tirecek ve tubat başında raporunu ve
kalete gönderecektir. 

* Altı sınıf üzerine tedrisatta bulu-' 
nan yabancı ve azhk okullarında ta • 
rih, coğrafya ve yurd bilgiıi dersleri
nin dört, beş ve altıncı smıflara tak
sim edilerek okutulmasına Maarif Ve 
kaleti izin vermiştir. 

"' San'at mekteplerine almacak mu
allimlerle ıtajiyerlikler için yapılan 
müracaatlar diln Maarifte bir komis • 
yon tarafından tetkik edilmiı, imtiha
na girmek hakkına malik olanlar ay • 
rrlmı~lardır. 

• Kadastro ve meılek mektebinin 
yoklama imtihanlarına Kanunusani 
içinde başlanacaktır .. Yoklamadan ıon 
ra l O ıün kadar bir ara verilecek, 
mektep bu aralıktan istifade edilerek 
Ankaraya taıınacaktır. Talebeler için 
Ankarada bir yurd hazırlanmıştır. Şu 
battan itiabren tedriaata Ankarada baş 
layacaklardır. 

Bayram Tatili 
Şeker bayramı dolaynıile daireler, ya 

rmdan · itibaren üç gün tatil edilecek
tir. Yılbaşında da ayın otuz birinci gü· 
nü öğleden sonra da tatil yapılacak ve 
bu tatil ayın ikisine kadar sürecektir. 

onun s.açlannı yine okşadı: 
- Şimdiye kadar ne güz.el uyudun! 

diyordu. 
Dolabın üstündeki ıaate bir göz a· 

taralı: hesapladı: 
- Onda uyumağa başladın. Saat 

b~e çeyrek var şimdi. Demek şöyle 
böyle 7 ıut kadar uyudun. Eskiden 
hlı kadar uyuyabiliy<>T muydun? 

- Ne gezer! En fazla11 üç, dört 
uat. 

- Haydi biFgayret daha et, cicim. 
Ben burada)'Tm, korkma. Haydi, koy 
baş ru yashğa •• 

Selimin ba,ını kendi elite yastığa 
yerleıtirdi, onu tdı:rar öptü, aaçlannr 
ok,ıımağa devam etti. 

Hasta sabaha kadar iki aaat daha 
uyurtıuştu. Çok rahatlamıı bir yüzle 
uyandı ve traş olmak için berber ça· 
ğırttr. Kahvaltısnu da iştahla yemişti. 

Yüzü bir g-ün evvelkinden çok fark· 
Jıydı. Tra,tan sonra eline verilen ay. 
nada kendiıini görünce o kadar ıevİn· 
di ki anneıinin ve abla.ının yanında 

Cemilenin boynuna ıanldı. 
O gün gelen Nail Bey, hastanın bir 

kaç gün daha orada kalmasma razı ol· 
muştu. Fakat oğlile berı:lber kendiıinin 
de ı>uaportlanm hazırlattığım ıöylü
YOI': 

- AVT'Upaya heraber ıideceiiz, di
yordu. 

[ 1 - Eczanelerin yanımdan neden hükumetin tahdit etmesi is. 
fazlası borçludur. tendi. Bu kadar kar.su: ticarete 

2 - Diğer yarm da depocularla kendi uteğile kim aüluk eder. 

3 - Az çok geçinebileııler de ci ise bunu dinliyecek ne ğazeteci, 
komisyoncuların elinde esirdir. Eğer eczacı san'atinden şikayet. ·ı 

ı ekmeklerini çıkanrlarıa kendileri. ne ha.tadır. Türkiyede bütün diğer 
ni bahtiyar addederler. Bu gibiler. ticaret ve san1atlerin üstünde husu. 
den günde 18 lira kar temin eden si bir himayeye mazhar olmuş ve l 
bir dükkanın diplomalı diplomaıız gedik haline sokulmu§ yegane tica. r 

i
l be§ kalfası vardır. (amma kalaba.: ret ec~acılık olduiuna göre bundan f 
lık) elektrik, havagazi, au, kira, inilade edemiyenlerin iıleri.nin eh. 

1 vergi toplanıraa ayda 385 lira maı. li olmadığını kabul etmekten ba§ka ! 
' rafı vardJl'. Edilen kir da 540 lira_ çare yoktur. r 

J

I dır. Safi olarak elde 155 lira kalır.) Gönderilen cerJapta fiece yarı.sı 
Bir ker• bu cevabı ;y~zan zatı ge. sarhoılara ayılma ilacı ve 11elihlere 1 

1 relı im:uuınclan gerek ticaret ale - bazı muhafaza vaaıtası aattıkforı 
mindeki vasiyetinden pelı iyi tanı. hakkındaki •Özleri •Öylenmemiı 
nz, Jo.ıtumu:zdur ve kendiai birta. telakki ediyoruz. ve onun içindir ki 1 

; kım müstahur ilaçların vskili ol. tak•i zamme 11ibi bir de gece ilaç 
' makt4 n baıka bullÜn ec.ı:acılıkla ı:ammr alınmaaını haklı göateren 
1 alikıuı yoktur. Gönül iatertli ki, bu •atırlan ;yazılmamıf telcikki ediyo. ' 

1 
ce1.1abı bize iaimleri ma~butumuz ru.ı:. 
olan ve eczacılıkla ıervet aahibi ol. Bi.ı: ecza 11" ec:zacılar iıini kökün 

1 muı olan birisi yaz•ın. den halledilinciye ve iıin · içindeki 

1 

pürüzler tamamım ayıklamncaya : 
Biz bir ec:ı;acının zengin olmaaı. 

kadar takibe karar verdik. Haklı · 
na muariz deiiliz. Böyle ıey aklı. • 
mı:zdan geçmez. Her tüccar· gibi ve hak11ız o zaman meydana çıkaj. 

1 
:::~i~a y:::.:i~a :ı::::ti~~::::~ ca;:;·böyle Jüıünüyoruz. 
hadtlinJ.n laz.la pahalı •atarak siz ne der 8 iniz ? 

\ ---

• 
Haliç Vapurları 

-
Eski Şir·ket Tekrar iş 

Başına Geçmek istiyor 
Protesto Yapan Hissedarlar Aralarında Bir Top
lantı Yaptılar, Umumi Heyet Toplantısında Ta
kip Edilecek Yolu K a r a r 1 a ş t ı r d ı 1 a r 

Haliç şirketinin seferleri tatil etme
ıini protesto eden bazı hissedarlar, ara 
larında hususi bir toplantı yaparak he. 
yeti umumiye içtimamda takip edecek 
leri yolu kararlaştırmıtlardır. Bunlar, 
belediye ile yeni bir anlaşma yapılarak 
işletmenin tekrar ele alınmasında rsrar 
etmektedirer. Bu noktai nazarı müda
faa eden hissedarlardan bazdan, dün 
kendilerile görüşen bir muharririmiıe 
~unları söylemiştir: 

"- Bizim •irketin tekrar iıletmeyi 
üstüne almasını istiyoruz. Belediye, 
vapurları muvakkat bir müddet için i11 
}etmekle işin iç yüzünü anlamıştır. 

Şirket, belediye ile yeni bir anlaşma 
yaparak tekrar işe baslamaJıdır. Yal -
nız, eski idare heyeti yerme yeni bir 
idare heyeti seçmek zarureti başgöster 
miştir .• İçimizde bulunan birçok kimse 
siz ve fakir hissedarlar bugün fena va
ziyette kalmışlardrr. Bunların bu du • 
rumdan kurtarılması ancak yeni bir an 
l::ı.şma ile kabildir. Şirket, iyi bir şekil
de idare edilseydi belki de bugünkü 
vaziyet meydana gelmezdi. Eskiden, 
hasılattan bütün masarif ve hissedar 
paralan çıktıktan sonra geriye kalan 

Oyle kat'i bir karan vardı ki Ce
milenin münakap dermanım bir ba, 
harelr:etile, bir kol aallayı§ile, bir balo-
,ıa kesiyordu. • 

O cün annesi, abla11, Taha:in Bey, 
hep birden, ayn ayn Cemileye yal. 
vardılar: 

- Bırak! dediler, üstüne nnna, 
babadır, oilunu ıötürıün, bir iki aya 
vannaz: dönerler, kendini niçin böyle 

safi karın yüzde seksen altısı belediye. 
ye verilirdi .• Fakat sonradan yapılan 
yeni bir anlaşma ile yalnız h§.sılat üze
rinden yüzde sekizi verilmeğe başlan
dı. Son zamanlarda işlerin azalması, 
bu şeklin tatbikını imkansız bir hale 
getirdi. Biz, yine belediyeye bütün ma 
aariflerimiz çıktıktan sonra kalacak sa 
fi karın yüzde doksan beşini bile ver
meğe razıyız. Heyeti umumiyetle bele 
diyeye bunun teklif edilmesini isteye-

cğiı . ., 

Hazineye ait 
Mallar <;ıkarıhyor 
Tapu ve Kadastro başmüfettişi Hak. 

kı tarafından İstanbul tapu idareııfade 
yapılan teftişler bitirilmiştir. Oğrendi
ğimize göre, bu teftişler sonunda Kr
nacıyan Hanı ile Beyoğlunda Tomtc>m 
mahallesinde bir fırının ve bir diğer 
apartımanm hazineye ait olduğu anla
şılmış, başkaları üzerine tapu verenle
dn mes'uliyetleri tesbit edilmiştir. 
Vazifelerini suiistimal eden memurlar 
hakkında takibat yapılmaktadır. 

hırpalıyorsun? Neden bu kRdar hır-
çınlık ediyoraun? H111ta da nafile yere 
üı:ülecek. 

O &Ün gelen doktor dııı haatayı çok 
İyi bq(du ve muntazam bir ıa~tor 
yum tedavisi görürse kışa kadar iyile. 
şebileceğini söyledi. 

Tahsin Bey de çc.~ yalvardığı için 
Cemile on~n d11 sözünden çıkamadı ve 
Selimin babuile beraber Avrupaya 

KUÇUK HABERLER 
* Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö

nü kolu, bu akşam gıdasız çocuklar 
menfaatine Gedikpa§ada bir müsamere 
verecektir. 

* Şeker bayramının yaklaşmış olma 
sı dolayısile dün Babçekapıda Taşha
nın altında bir şeker sergisi açılmıştır. 
Şeker fabrikasının teşebbüsüyle açılan 
bu sergiye 18 şekerci iştirak etmiitir. 
Sergide muhtelif cins şekerler teşhir 
edilmektedir. 

• Bahçevanlar cemiyetinde dün bir 
toplantr yapılmı§ ve yeni idare heyeti 
seçilmiştir. 

* Ticaret odası, dördüncü Vakıf Ha 
nınm karşısındaki arsaya bir Ticaret 
Sarayı yaptıracaktı. Bu hususta yapı
Inn incelemeler sonunda sarayın 120 
bin liraya çıkacağı anlaşılmıştır. Fakat 
oda saray için ayırmış olduğu parayı 
Ergani istikrazı tahvillerine yatırmış
tır. Bu itibarla tahviller karşrlığı ola
rak milli bankalardan para kaldırıla -
caktır .. Dördüncü Vakıf Hanınırt kar
şısındaki dükkanlar da sıra ile istim
lak edilecek ve bu suretle hem arsa 
meydana çıkarılacak ve hem de halen 
pek dar olan cadde genişletilecektir. 

*Beyoğlu mıntakasmda Asmahmes 
cit ve Hüseyinağa mahallelerinin ka
dastrosu tamamlanmıştır. Bu mahalle
lere ait evraklar, kütüklere girmek üze 
re komisyona verilmiştir. 

* Belediye, Şoförler Cemiyetinin şi
kayetini mucip olan lüks taksi mesele 
si etrafında tetkikleri bugünlerde biti
recektir. Seyyahları taşımak bahanesi
le memlekete ithal edilen lüks otomo
biller yüzünden her sene binlerce lira· 
mızın harice gitmesi doğru görülmedi. 
ği için, bu usµlün kaldmlacağı umul
maktadır. Şoförler, kendilerine usul -
süz olarak rekabet eden lüks taksiler 
kaldırrlmadığı takdirde piyasa otomo· 
billerinin çalışma şeki1lerini değiştire
ceğini, saat yerine pazarlıkla müşteri 
taşıyacaklarını söylemektedirler. 

DENiZDE 

Deniz Rusumunda Tenzilat 
Yapılıyor 

Deniz Ticaret Direktörlüğü tarafın· 
dan hazırlanarak Iktısat Vekaletine 
gönderilen yeni Deniz Rüsum kanunu 
bugünlerde kat'i şeklini alarak Kamu
taya verilecektir. Yeni projede, birçok 
dt::niz rüsumlarında ehemmiyetli tenzi 
lat yaprlmış, kaptan ve deniz amelesi· 
nin senelik vesika ve cüzdan resimled 
yan yarıya ueuzlatdmıştır. 

* Deniz Ticaret Direktörlüğü liman. 
daki bütün deniz vesaitlerini ııkı bir 
kontrolden geçirmeğe başlamıştır. Kon 
trol memurları iki gilndenberi muhte· 
lif mıntakalardaki kayık, motör, mav
na ve vapurları dolaşmakta ve bütün 
tesisatlarını tetkik etmektedirler, Nok 
sanları görülen motör ve yelkenlilerin 
makineleri mühürlenerek seferlerine 
müsaade edilmemiştir. Gece yapılan 
kontrollerde, fener yakmayan motör 
ve yelkenliler de yakalanarak cezalan
dırılmaktadır. 

Üniversite Rektörü İstifa 
Etmedi 

imtihan talimatnamesinin tadili ve 
telebe meseleleri yüzünden Universite 
rektörü Cemil Bilselin rektörlükten is
tifa ettiği hakkında bir haber çıkmış • 
tır. Rektör Cemil Bilsel dün bir muhar 
ririmize bu mesele hakkında demiştir 
ki : 

- Ne istifa ettim, ne de yazıJdrğı 
gibi talebe ve imtihan talimatnameleri 
ve sair meseleler yüzünden iıtifamı mu 
cip herhangi bir mesele vardır. Bun ~ 
dan başka böyle bir mesele Vekalette 
de mevzuu bahsolmamıştır. Gördüğü • 
nüz gibi vazifemdeyim ve çalışacağım,, 

gibneıine razı oldu. 
Hastaya da kanaat ııelmi§ti. 
- Ben bir aya kadar dönerim! di

yordu. 
Fakat Cemilenin içinde, yine, Seli· 

min babaıile beraber gitmesine kartı 
afyon yutmu! gibi uyutuk bir isyan 
vardı. Bu isyanın bir daha tepmesin. 
den kendisi do korkuyor ve onu bütün 
bütün öldürmek için, kendi kendine: 
"Huysuzluğu bırak, deli karı zorun 
nedir, biraz lakırdı dinlesene •• 0 diyor· 
du. 

Uç dört ıün içinde Selimle babası
nın bütün yol hazırlıklan tamam ol 
rnu§lU, Çarşamba ıünkü eksprese bi
nip gidecdderdi. 

Çarşambaya da üç ıün vardı. 
Babaııı, bu müddet içinde, oğlunun 

orada kalmasına razı olmuştu. Çünkü 
bu apartmana geldiği gündenberi Se. 
limin yüzünde, benzinde, gözlerinde, 
sesinde, iştahında herkesi ve doktor. 
ları hayl'ete düşüren bir iyilik görün· 
düğünü inkar edemiyordu. 

Selim bir iki defa ıokağa da çıka
bilmişti. Ve caddeye kadar gidip gel
diği halde yotgünluk duymam ştt. 
Tahsin Beyin otomobiline binerek ah· 
zıasker şubesine bizzat gitti ve mua. 
melesini yaptırdı. 

Cemile Nail Beyi her görütünde 
onun yüzüne bağırıyordus 

- Gördün mü ? Ani sanatoryum 

·Dün Sevgilisini 

Bıçakladı, 

Öldürdü 
Katil Sevdiği Kız

dan Yüz Bulamadığı 

İçin Cinayeti Yaptı 

Dün öğle üzeri Şehzadebaşmda feci 
bir cinayet işlenmiş, bir genç kız sev
gilisi tarafından altı yerinden bıçakla· 
narak öldürülmüştür. Yaptığımız talı• 
kikata göre, cinayetin tafsilatı şudur: 
Vefada Taşteknelerde Manav sokağın
da oturan tüccar Mustafanm yanında 
lspartalı Vesile isminde bir kızcağız 
bulunmaktadır. Manevi evlat olarak 10 
senedn beri bu ailenin yanında oturan 
Vesileyi, yazm Çamlıcada Kamil ismin 
de bir kasap tanımıştır. Tüccar Mus· 
tafaya Çamlıcada komşuluk eden Ka
milin kardeşi Ali, bahçeye ve eve girip 
çıkarken gördüğü Vesileye karşı bir 
sevgi hissetmeğe başlamıştır. Fakat, 
Vesile, herşeye rağmen ciddiyetini boı: 
mamış, Ali ile hiç bir alaka tesis etmek 
istememiştir. Her iki aile Istanbula in 
dikten sonra, Ali, birçok defalar Vesi· 
lenin yolunu beklemiş, kendine evlen· 
mek teklifinde bulunmuştur. Kız, bu 
tekliflere aldın§ etmediği gibi Ali ta • 
rafından takip olunduğundan ailesini 
de haberdar etmemiştir. 

Mustafa ailesinin Vesileyi bir başka 
gençle nişanlamağa karar verdiklerini 
haber alan Ali, büsbütün telaşa düş • 
müş, kıza karşı olan alakasını göze ba
tar şekilde arttırmıştır. Ali, sevgilisine 
dün Şehzadcbaşında tekrar rastlamış -
tır. Evin küçük kızı ile beraber fırına 
tepsi götürmekte olan Vesile, Alinin 
yeniden tekrarladığı evl~nme teklüleri 
ni yine reddetmiştir. Sabrı tükenen 
genç aşık, bu cevap üzerine yanında 
taşıdığı sustalı çakıyı çıkararak sevgi· 
tisini altı yerinden yaralamış, hadise • 
den sonra derhal kaçmıştır. Haseki has 
tanesine kaldırılan Vesile bir saat son
ra ölmüştür. Zabıta, katili kısa bir za
manda yakalamıştır. Katil Ali, verdiği 
ifadede, kmn kendine iltifat etmediği· 
ni, bundan muğber olarak öldürdüğü
nü anlatmıştır. Hadise üzerindeki tah 
kikat derinleştirilmektedir. Suçlu bu • 
gün Adliyeye verilecektir. 

Diş Tabipleri Mektebi Kong• 
rea.ı ıJun ı opıandı 

İstanbul Üniversitesi Diş Tababeti 
Talebe Kurulu senelik kongresini dün 
İstanbul Halkevinde yapmıştır. Toplan 
tıya elliye yakın talebe iştirak etmiş 
bulunuyordu, Kongre başkanlığına 
profesör Ziya Cemal seçildi ve mektc• 
bin ilk kurucusu Halit Şazinin hatıra
sına hürmeten bir dakika ayakta sükiit 
edildi. K1tipliklere Sabire ve Şinasi 
seçilmişlerdi. Senelik raporu idare ku· 
rulu başkanı Necdet Rifat okudu ve ek 
seriyetle kabul edildi. Ondan sonra. 
geçen kongrenin idare heyetine tanzim 
vazifesini verdiği yeni nizamname o • 
kundu ve maddeler birer birer müzako 
reye konarak kabul edildi. Ruzname • 
nin sonuncu maddesi yeni idare heye-. 
tinin seçilmesine aitti. İntihap süku • 
netle yapıldı ve yeni idareciler ııeçildi. 

Fakir Çocukları Doyur• 
mak için 

Kızılay Cemiyeti kaza reisleri, dün 
saat 15 de İstanbul mümessili General 
Ali Çalımlının başkanlığında toplan· 
rnışlardir, Toplantıda mekteplerdeki 
gidasız çocukların yemek i_şi görüşül -
müttür. Yardımın genişletilmesi için 
gelir kaynaklan bulunması yolunda 
acele bazı temaslar yapılacaktır. 

benim odam... Asıl ilaç benim elle
rim ..• 

"Dudaklanm" diyemiyor, fakat el· 
ler.ini söyledikten ıonra batınm ke1e 
ki~bir hareketile hakikatten fazla ıey 
ler vehmettiriyordu. 

Yolc:ular.ın birinciteşrinden evvele 
kadar mutlaka dönmelerine karar ve• 
rilmişti. Fevkalade bir vaziyet olma• 
dıkça nihayet iki ay kalacaklan için 
nikih dönüte bırakıldı. 

Tahsin Beyle Şahindenin evlenme
lerinden hiç bahsedilmez olmuştu. Bir 
akşam, sofrada, Tahsin Bey "bütün 
bahtiyarlıkların Selimin iyileımeııile 
başhyacağmı" ıöyliyerek bu teşebbü
sün tehir edilmesi Iaı:nngeldiğini itna 
etti ve bu sözü aile tarafından taıdik· 
1e karşılandı. 

Cemile Nail Beye de, Selime de ırk 
sık diyordu ki: 

- Bak ıöyliyeyim ha... hitmedirn 
deemyin, htanbuldı ~erak1anırsarl'l• 
hele bir de buraya dönmeği uzatırıanıs 
atlar trene, oraya damlarım 

Selim gülf'rek: 
- c.,ı vallahi.. diyor, Fakat Nail 

B~y katlarım çabırııık mır.ldanıyorduı 
- Latifeyi bırakınız Cemile Hısıurll· 

Selim buraya iyi olarak dönsün. On· 
dan ıonra ıize teslim. OmrünüzÜll so• 

nulUI kadar ne haliniz vana ııötiin. 
Arka•• var 
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Milli Emlak Borçlarının 
Ödenmesinde Kolayhklar 

Ankara, 24 (Hususi muhabirimizden) - Ödenmesi yi~i tak
site bağlanan milli emlak borçlarının yüzde kırkı~ı~ teı:ızıl~ ve on 
iki taksitte ödenecek borçların da taksit müddetının yırmı sem~
ye iblağı hususunun bir karara bağlanm~sı hak.kında. bu~d.an bır 
müddet evvel Parti Kamutay grupuna bır takrır verılmıştı. Bu 
takrir üzerine meselenin bir komisyon tarafından tetkiki karar - · 
laşmış ve teşkil edilen komisyon faaliyete geçn:işti. Tetkiklerini 
tamamlayan komisyon hazırladığı raporu Partı Kamutay grupu 
başkanlığına vermiştir. Rapor yılbaşından sonra g~pta ~~zaker.e 
edilecektir. Komisyonda tesbit olunacak şartlar şoyle hulasa edı-
lebilir: . 

ı - Ödenmesi azami on iki taksite kalan borçların vadesı hü
lul etmeyen kısmının taksit müddetle~inin yirmi seneye iblağı. 

2 - Borcunun yüzde yirmisi nisbetınde ~edi;:a~ta bulun~nlar -
aan yalnız arazi ve irat getirmiyen arsa .sahıple~ı:ın bu kabıl gay
rimenkullerini hazineye iadede hakkı hıyar sahıbı olmalan. 

3 - Vadesi hiılUl etmemiş borçların "yapılacak tıediyat her ne 
miktarda olursa olsun "yüzde altı iskontoya tabi tutulması. Ve bu 
ikabil tediyatta devlet tahvillerin~n hususi kanunları hükmüne 
tebaan nakit gibi kabul edilmesı .• 

İç Bakanlık 
Meslek 
Teşkilatı 

: 'Ankara, 24 (Huauai muhabirimiz 
~en) - iç Bakanlık tarafından. ~a. 
:zırlanan Dahiliye mealek teşkilatı 
ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
~lan layihanm eaar.larmı bildiriyo -

~i~ayetler idaresi umumi direktö 
rü merkez ve tatra memurlarının 
zat iflerine bakan birinci §Ube ile 
ıvilayetlerin umumi ida~e1;.i teşkilat, 
ınefriyat, kütüphane, mılh bayram
lar ve meraaim iflerini çevirecek o. 
lan ikinci ıuheden mürek~ep ?la : 
caktır. Emniyet İ§lerinde fıfre ı§lerı 
le meıgul olmak üzere Önrmli iıle~ 
9ubeai ve müsteşarlığa bağlı uınumı 
evrak ve doaya itlerile uğra,§mak Ü
zere bir evrak direktörlüğü kurula.. 
cakhr. Hukuk müıavirliji biri me. 

--:..r -··"'"'"'·-·• lu•nunun,_ .•~·-' kurulan muha.kemat eııeumenı ııle -
rini ve kararlarmı tanzim ve takip 
etmek, akdedilecek mukaveleleri 
diğer bakanlıklardan gelecek ka _ 
nun. nizamname ve talimatname 
projelerini tetkik edecek, diğeri vi 
layellerde idare heyetleri tarafın -
dan karara bağlanan ifleri her ay 
aonunda cetvellerini yapacak olan 
iki şubeden meydana gelecektir. Hu 
kuk mÜ§avirliği ayni zamanda mun 
zam olarak m,üateıar muavinliğini 
yapacaktır. Nüfus itleri dört ~ubeye 
ayrılmaktadır. Birinci tube nüfus ya 
:zum hazırlıkları, iatatiııtikler, doıya 
iılerile metgul olacaktır. Ayni za -
manda genel direktörün yardnncıh. 
jmı "apacaktır. İkinci tube nüfus 
muamele ve muhaberelerile teaçil İf 
lef'ine bakacaktır. 

Üçüncü tube vatandaılrk kanunu. 
nun tatbikatı, vatandaıhk tetkik ve 
ta.dikı ve t.ıyin iılerile uğraşacak -
JD'. 

Dördüncü şube iakan itlerinin İç 
Bakanlığa bırakılan kıaanlarile m~ 
gul olacaktır. Mahalli idarelerde. 
köy i§lerini merkezden idare ebnek 
üzere iki bürodan ibaret bir ikinci 
ıube kurulacaktır. 

~arım Kredi ve Satı§ 
Kooperatifleri 

J\nkara, 24 (Huauai muhabirimiz 
aen) -Tanm kredi ve satıı koope
ratifleri nizamnameainin hazırlıkla 
n devam etmektedir. Tannı Banka 
amda bunun İçin bir komisyon her 
•Ün toplanmaktadır. BugÜn öğleden 
~ra Celal Bayar da bir müddet bu 
komisyona bafkanlık etmiıtir. 

Eski Kitablar Tasnif 
Ediliyor 

latanbul kütüphanelerindeki kitap • 
lar, esaslı bir tasniften geçirilecektir. 
Bunun için Müzeler Umum Müdürü -
nün başkanlığında bir heyet ayrılmış
tır. Heyette Kültür Direktörü de bu -
lunmaktadır. 

fKüÇUK ANKARA 
~ERLERi 

* Ankara, (Tan) - Samaun or. 
man direktörü Rüttü Bursa orman 
direktörlüğüne, Köytepe orman di
direktörlüğüne, Siva.a onnan direktörü 
Mithat Sam.un onnan direktörlüğüne, 
K ö y t e p e onnan k o m i a e r i 
M e m d u h S i v a • orman direk -
törlüğüne, orman mühendislerinden 
Zeki İçel birinci amıf orman mü • 
iıendialiğine tayin edilmialerdir. 

Finans Bakanlığı 
Bir Müracaat 
Kalemi Yapıyor 

Ankara 24 (Huauıi muhabirimiz 
den) - finana akanlığı h1;1a~ai kal.e 
me bağlı müracaat kalem.ının vazı
feaine dair bir talimat hazırlamış -
tır. Müracaat kalemi it aahiplerinin 
kalemlerdeki işlerini ta.kip edecek 
ve kalemler müracaat kaleminin 
aorgulanna aür'atle cevap verecek
lerdiJ.. it aahipleri çok mühim vazi
yetlerde ancak direktör ve komia -
yon batkanlarile temaa edecekler -
dir. Bu talimata riayet ebneyen me 
murlar hakkında Memurin kanunu 
hükümleri tatbik edilecektir. 

Etibank idare 
Azaları ve 
Murakipleri Se~ildi 
Ankara 24 (Hususi muhabirimiz. 
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divanı mu aaebat komiayonlannm 
ve Batbakanlık delegelerinden mü 
rekkep umumi heyet, Eti Bank ida
re meclisine bir aza, bir mürakıp ae 
çilmea.i ve ücretinin tayini, maden 
tetkik ve arama enstitüsü ile elek -
trik itleri etüt idaresi mürakıpleri 
ne verilecek ücretin tayini, fabrika
lar havuzlar müdürlüğünün 935 
yıl; bütçesinde münakale yapılma _ 
ama dair Başbakanlık tezkeresi, A
kay iıletmeainin 935 yılı bütçesinde 
münakale yapılması hakkında Baı 
b~anlık tezkere&i, fabrika ve ha-
vuzlar idaresile Akay ve Denizyol 
laruun 936 yılı bütçeleinin tetkik 
ve taadikleri meselelerini görütmek 
Üzere bugün toplanmıılardır. Reisli· 
ğe Şakir T ekirdağı, katipliklere Ra.. 
aim Ferit Niğde ve Faik latanbul ae 
çildikten sonra ruznamedeki madde 
lerin görüıülmesine başlanmııtır. 

2805 numaralı kanunla kurulan 
Eti Bankın bir reis ile dört azadan 
mürekkep olmaaı, lazımgelen idare 
meclisinin umumi heyet tarafından 
aeçilmeai gereken azalığa eski vali
lerden İbrahim ve mürakıpliğe de 
Hilmi seçilmiştir. Ruznamenin üçün 
cü, dördüncü ve beşinci maddeleri 
olan Eti Bank maden tetkik ve ara 
ma enstitüaiyle fabrika ve havuzlar 
mürakıplerine verilecek ücret 100 
lira teabit ve kabul edildi. Ruzname 
nin altıncı maddeai olan fabrika ve 
havuzlar idareaile Akay iıletmeai -
nin 935 yıh bütçelerinde münakale 
.yapılması kabul edildi. Fabrika ve 
havuzlar idaresinin 936 bütçesinin 
görüıülmeai sıraaında Ekonomi Ba
kanı Celal Bayar izahat verdi ve 
bütçenin varidat ve masraf kısımla 
n teklif veçhile kabul edildi. Bu ara 
da deniz inşaat mühendiai yetiştiril 
mek Üzere fabrika ve havuzlarla A. 
kay ve Denizyolları tarafından iki
şer talebenin yabancı memleketlere 
tahsile gönderilmesi hakkındaki tek 
lif muvafık görüldü ve bütçelerine 
tahsisat konmasına karar verildi. u_ 
mumi heyet yann öğleden evvel sa
at 10 da tekrar toplanacak ve Akay 
la Denizyollan bütçelerini tetkik e 
decektir. 

Şükrü Kaya Siyasal Durumu 
Partiye Anlattı 

Ankara, 24 (A.A.) - C. Halk 
Pa.rtisi Kamutay grupu idare heyeti 
baıtkanlığından C. Halk Partiai Ka
mutay grupu bugün aaat on bette 
Dr. Cemal Tuncanın başkanlığında 
toplandı. 

Dıt itleri Bakanı Vekili Şükrii 
Kaya genel aiyaaal durum hakkın.. 
da partiye izahat verdi. 

"ULUS" un Dil Yazıları 

TÜRK Di i 
ile / ndo - Öropeen ve Semifik 

Diller Arasında MukalJese 
Dillerin Bir Kaynaktan Geldiğini Heri Süren Teori
lere Kısa Bir Bakış ve "Güneş • Dil,, Teorisi ile "M. 
Hilaire de Barenton,, un Teorisinin Karşılaştırılması 

"Ateş" mefhumunda M Hilaire de 
Brenton'un bulduğu man'alar şunlar
dır: 

Yine Lindberg Meselesi 
(Llndberg) j tarurımız. Atlaa Ok

yanoaunu tayyare ile geçen meıhur 
tayyareci. Ha.ııi çocuğunu çaldılar 
da Amerika polisi bulamadı. Niha
yet yavrunun ölüsü bulundu. Katil 
kimdir? Bunu bilen yok! Gerçi 
Hauptman isminde Alman ırkından 
birisi yakalandı ve mahkum oldu 
amma bence bu adam o işte yalnız 
değild

1

i. Ve çocuk kazara öldü. 
Herkes sanıyordu ki, bu para almak 
için yapılmıı bir haydutluktur. _Y~ 
itin zahiri rengi de gerçek bu .. ıdı. 
Lakin bugünkü telgraflarda gore. 
ceğiniz gibi Lindberg yine tedirgin 
edilmektedir. Bu meşhur tayyare • 

Dillerin ana kaynağını araştırma 
yolundaki çalışmalar, son asır için
de oldukça ileri gitmiştir. Bununla 
beraber, bu yoldaki mukayeselere 
Türk dilinin orijinal varlığını kanf-

1 tırmıyan Avrupalı alimler, tam bir 

1 - Mabet, mihrap; 
2-Kurban; 
3 - Allah veya buğday 
4 - Ateı 

ci, bu ta.biatin kuvvetine karşı koy_ 
muş olan adama a r t ı k Amerikada 
rahat edemiyeceğini hissettiği için 
Amerikadan kaçmıştır. Buna kaç. 
mııtır diyoruz. Zira kimaeye haber 
vermeden lngiltereye gitmiştir. 

1 

muvallaktyete vardıklarını iddia 
edemezler. 

1 
Dillerin kaynağı bahsinde baılıca 

iki meslek göze çarpar: 

M. Skiner 

Amerika 
Büyük Elçisi 
Tekaüt Oldu 
Ankar~ 24 (Hususi muhabiri -

mizden) - Amerika büyiik elçiıi 
M. Skiner mesleki müddetini dol
durduğundan tekaüde aevkedilmit
tir. Halen İ&tanbulda bulunan bü -
yük elç.i yakmda Amerikaya döne
cektir. · 

imtihanlarda 
Kanaat Netiyle 
Sınıf Geçilecek 

1 - Monoıenistler: Yeryüz;ünde. 
ki bütün dillerin bir tek dilden1doğ. 
duğu fikrindedirler. 

2 - Polijenistler: Türlü dil la. 
milyalarının ayrı ayrı vücut bulup 
inkişaf ettiğini iddia ederler. Bun. 
lar, bütün dillerin bir ana kaynağı 
olduğuna kani olmadıkları için araf 
tırmalannı yalnız; bir dil familyası
nın ana dilini aramağa hasretmişler_ 
dir. Bu :zümreye göre Ural _ Altay 
dillerinin başka bir ana kaynağı 
vardır. /ndo _ Oropeen denilen diller 
başka bir kaynaktan vücut bulmuş. 
tur; Hamito _Semi.tik denen dillerin 
kaynağı ela başkadır. 

Biz burada başlıca dil lamilyala. 
rının karşılaştırılması ile uğraşaca. 
ğımızdan bu ikinci meslekle meıgul 
olmıyacağu;. 

Birinci mesleğe bağlanmış olan 
monojenistler, dillerin hepsi bir tek 
kaynaktan geldiğine teori şeklinde 
kani olmakla beraber, bu ana kay. 
nağın hangi dil olduğunda herbiri 
başka yol tutmuıtur. En son ve en 
yeni olarak bu volda bir iclcliayı ile-
ri süren Fransız dilcilerinden M. 
Hilaire de Barenton'dur.-'tlflı z;at 
"Dillerin, dinlerin ve halkların kay. 
nağı: L'origine des langues, cles re. 
ligions et cles peuples" adı altında 
1932 ve 1933 senelerinde Pariste 
neşrettiği iki ciltlik eserinde Sümer 
dilinin Hiyeroglif ve Küneiform ya. 
:zılarını analiz; ederek, bütün dille. 
rin Sümerceden doğduğu teorisini 
ileriye sürmüştür. M. Hilaire ele Ba. 

Maarifin yeni Tebliğine renton bu teorisini i11pat için elde 
bulunan Sümer yazılarında buldu. 

Gnrp T~m Num:ıra 1 O dur iuna kani olduğu söz köklerinin ge. 
n~ Ve çok anlamlcu::ını,.._.Slı:_aya kov. 
müf, btı k/;klerin türlü aitlercle al. 
dıhları birleşme şekillerini _ kendin. 
ce doğru bulduğu bir yolda _ karşı. 
laştırmıştır. 

Ankara.· 24 ( A.A.) - Kültür Ba 
kanlığından tebliğ edilmiıtir: 

1 - Orta ve ikmal okullarıyle iL 
aelerin birjnci devrelerinde talebe -
nin aınıf geçme durumu yazılı imti. 
hanlara göre değil öğretmenler tara 
fından talebeye verilecek kanaat 
notlarına göre saptanacaktır. 

2 - llk kanaat notu ikincikanu
nun aonuna kadar idareye verilmit 
olacaktır. 

3 - Tam numara ondur. 
4 - imtihan talimatname&i ayn

ca gönderilecektir. 
Kültür Bakanlığı lise imtihanları 

hakkında da şu t,., liği neşretmİf -
tir : 

1 - Bu yıl lise ikinci devreleriy. 
le öğretmen ıkollarının mesleki amıf
lannda birinci yazılı imtihan 13 i -
kincikanun pazartesi başlamak ve 
bi rhafta sürmek Üzere yapılacak 
ve imtihan süresince dersler kesile. 
cektir. 

2 - Tam numara ondur. 
3 - Yoklama sualleri yoklama -

dan sonra bilgi için bakanlığa gön.. 
derilecektir. 

4 - imtihan talimatnameıi ayrı -
ca gönderilecektir. 

Atatürk le 
Çekoslovak 
Cumhurbaşkanı 

Aarasında Telgraflar 
Ankara, 24 ( A.A.) - Cumurbaş

kanımız Atatürk'le Çekoalovak cu. 
murbaıkanlığına intihap ,,dilen Be. 
neş araaında aıaiıdaki telgraflar te 
ati <'dilmiştir: 
~on Ekaelana Bay I doiaard Beneş 

Çekoalova •, Cümurbaşkanı 
PRAG 

Dost Cümhuriyetin en yük.tek maka 
mrna intihap lan dolayısı} le ekse -
lanarnıza en hararetli tebriklerimi 
arzeder ve tahai saadetleriyle asil 
Çekoalovak milletinin refahı husu _ 
aundaki &amimi dileklerimiı'l kabulü 
nü rica eylerim. 

Kamal ATATÜRK 
eneı'in cevabı: 

Cümurbaıkanlığına intihabım mu 
na&ebetiyle ekaeli.naınrzın gönder _ 
mek lutfunda bulundukları tebrik 
ve temennilerden fevkalaJe müte -
haaaia olarak en hararetli Vt" en &ami 
mi teşekkürlerimin kabulünü rica 
ederim. Bu veaileden istifade ederek 
ekaelanaınızın fahııi saadetleri ve 
&ulh ve beynelmilel anlaşma eserin 
de memleektimizin aadık mesai ar. 
kadaşı asil ve kahraman Türk miL 
letinin refahı hakkında en aamimi 
dileklerde bulunusum. 

Edouard BENES 

Dillerin ana kaynağım Sümercede 
bulmak demek, Türkçede bulmak 
demektir. Çünkü Sümerlerin Orta 
Asyadan Mezopotamyaya göçmü~ 
Türkler'1!e Sümer dilinin de onlann 
birlikte getirmiı olduklan bir Türk 
lehçesi olduğu artık tarihçe sabit 
olmuş hakikatlerdendir. 
(Bununla beraber, yalnız türkçe. 
nin Sümer lehresini gözönüne al. 
makla hakikati tam olarak görme. 
ie imkcin yoktur. Türk dilinin ilk 
doğuşunu, ilk ana kökün ve ondan 
çıkan prensipal köklerin ana anlam. 
ları ile bu ana anlamın zamanla al_ 
dığı değişmeleri, köke yapıtan ve 
onun manasında nüanslar yaratan 
ekleri ve bunların mana delaletleri. 
ni araştırmak lıi:zımdır. 

Böyle bir araştırma neticesinde 
Türk jenisinin bulduğu büyük ha. 
kikat, ''Güneş_ Dil Teoriai" ile ifa. 
de ve izah edilmiştir._:ı 

M. Hilaire de Barenton'un Sümer 
teori.sile Türk jenisinin doğurduğu 
"Güneş - Dil Teorisi" ni filolojik 
metotlarında ve kelime mukayese. 
[erinde karşılaştırmak, iki teorinin 
muvaffakıyet derecesini ölçmek için 
kafidir. 

Bu yazımı::zda, iki teorinin. filolo-
jik metotlarını kısaca gösterdikten 
6onra, Fransız dilcisinin ''Muhtelif 
Dillerde Atefin isimleri: Les nom 
au feu dans des diverses langue:r'' 
başlılı altında yazaıgı parçadan 10 
dilde ate§ mefhumunu anlatan keli. 
meleri alarak, birer birer ve sı,-a ile, 
evvela M. HUaire de Barenton'un 
etimolojik usulünde, sonra da 'Gü. 
neş - Dil Teorisi" nin metodunda 
analizleri göstereceğiz. Bu iki eti. 
molojik analiz •isteminden hangi. 
sinde iaabet olduğunu, okuyacakla. 
rın takdirine bırakıyoruz. 

M. Hilaire de Barenton'un 
filolojik melodE! 

M. Hilaire de Barenton dünya dille
rinin iptidai kökleri sümercede olduğu. 
nu bir esas şeklinde ifade ile iktifa 
ederek, insan fikrinin ilk önce hangi 
ana anlamı idrak ettiğini ve bundan 
çıkan anlamları ilk önce nasıl bir sıra 
ve nizam altında ifadeye çalıştığını a
raştırmaktan geri durmuştur. 

Yalnız sümer yazılarrnda görülen 
tek heceli, köklerin müteaddit manala. 
nnı, hiyeroglif ve küneiform yazıların 
hallinden çıkannağa çalrşarak, umumi 
mefhumları bu köklerin manalarına 
göre parçalamak yolunu tutmuştur. 

Misal olarak, aşağıda "atet" mef
humunun 10 muhtelif dil grupundaki 
manalarını tahlil ederken, aldığı söz 
kökleri İle manalarını buraya kayde-
delim: 

On muhtelif dil grupundan aldığı 
kelimeleri, kendi düşünüşüne göre bö
lerek, bunların parçalarına bu mana
lardan birini izafe eden Fransız dilcisi 
"ateı" mefhumunun cüzüleri saydığı 
bu manaları - kök adını verdiği - şu 
kelime parçaları ile ifade ediyor: 

ı - Mabet ve mihrap manasına: a. 
ha, ag, pu, ri, iğ, u, e, pu-a_. un, u..a. 
hu. 

2 - Kurban manasına: te, mis. 
3-Allah veya buğday man'asım: il 
4 - Ateş manasına: şi, ni, ir, pi, u, 

uk, ug, t.Üu, og, ur. di, si, izi, pi-i,ti. 
Bu seride, doğrudan doğruya kök 

olan ag, !İg, ug, og, uk ve bunun yeri
ni tutabilecek prensip köklerden un, 
il, ir, ur •. gibi heceler vardır. Fakat 
ayni zamanda konsonla başlıyan ve 
kök olamıyan ha, pu, ri, hu, mia, şi, 
ni, pi, di, ai, ti .. gibi monosilaplara ve 
hatta pu..a, u..a., uku, izi, pi-a gibi iki si 
Ialph sözlere de tesadüf olunuyor. 

Grekçe "ateş" manasına olan "pur" 
kelimesinin analizinde görüldüğü üze
re, M. Hilaire de Barenton, bir kere 
pu ya "mihrap", ir e "ateş" manası 
verdiği halde, dönüp bir kere de ri 
ye "mihrap" ve pi ye "ateş" manası 
vermektedir. 

Bu yolda bir analize keyfi ve indi 
dememek güçtür. 

Kelimelerin biribirinden çıkış tarzı 
hakkında M. Hilaire de Barenton'un 
görüşü de şöyledir: 

"Lengüistikte kelimelerin biribi
"rinden çıkışı, başlıca dört yolda O· 

"lur: 
"1 - Prensipal köke muayyen ma

"nalı yeni elemanlar ilavesile ; 
"2 - Söze menfi mana verdiren ve 

"böylece kelimeleri müspet ve menfi 
'.'diye iki kısma ayıran bir edat ilave
"sile; 

ta ....:...Kelimekrin baş tarafına pre• 
pos1°tion (Ön edat) getirilerek; 

"4 - Vokallerin ve konsonlann 
"şekil değiştirmelerile" 

Bu dört tarzın herbirine Sümer hi
yerogliflerinden örnekler alarak onları 
başka dillere de tatbika çalışan M.Hi
laire de Barenton, ilk yol dediği köke 
yapışan muayyen manalı elemanların 
(yani eklerin) manalarını sabit ve mu
ayyen bir şekilde tesbit imkanım hiç 
te düşünmüş görünmüyor. 

lşte M. Hilaire de Barenton'un ese
rinde takip ettiği filolojik metodun 
ana hatları bundan ibarettir. 

Bu ana hatların tatbikatını aşağıda 
"ateş" mefhumunu gösteren muhtelif 
kelimelerin analizinde göreceğiz [ 1] : 

Güneş_ Dil Teorisinin 
filolojik metodu 

"Güneş - Dil0 teorisi, insanların şu. 
urla kainata baktıkları zaman en ev
vel anlayışlarını tahrik eden ve bu an
layışı sesle ifade ihtiyacı uyandıran ob 
jenin "güneı" olduğu esasile başlar. 

"Güneş'' mefhumunun insan dima
ğında uyandırdıdığı önce konkre, son
ra abstre mefhumları da, "ıtık, aıcak
lik, ateş, hareket, imtidat, zaman, me
safe, su, renk, aea, esaa, aahip, Al
lah, yükseklik, büyüklük, kuvvet, kud
ret.!' ana fikirlerinde toplar. 

Bu mefhumları ve sonradan bunla
rın yerine geçen "ego" mefhumu ile 
bütün başka süje ve objeleri ifade 
için insanın ilk telaffuz ettiği manalı 
söz ana kökünü "a0 vokalinin uzunca 
söylenmesinden başka bir şey olmıyan 
"ağ" olarak tesbit eder. 

Bu "ağ" ana kökünün vokali olan 
'a", ses cihazının tekamülü ile 'ı, i, e, 
o, ö, u, ü" vokallerine tahavvül ettiği 
gibi, konsonu olan "ğ" de, bir yandan 
"y, g, k. h", bir yandan da "v, b, m, 
p, f" konsonlarına tebadül eder. lşte 
bu 8 vokal ve 9 konsonun teşkil ede
bildiği 72 kök birinci derece prenaipal 
kök'lerdir. 

Sekiz vokalle söylenebilen (2) "V. 
+ ğ" ana kökü, başlarında bir vokalle 
söylenen "t, d, n, r, 1, s, §, c, ç, z, j" 
konsonlarile birleşip kaynaşarak ikin· 
ci da-ece pren&İpal kök'ler teşkil eder. 

Ana kökle birinci vs ikinci derece 
prensipal köklerin hepsinde yukarda 
sayılan mefhumlar vardır. lşte bunun 
için, aşağıda gösterilen analizlerde 
"ağ, eğ, uğ, iğ, ag, ug, ig, og, ef" kök
lerinin hepsine de "sıcaklık'' manaaı 
verilmiştir. 

Köklere yapışan ve onlarda muay
yen mana nüanstan yaratan eklere 
gelince. "Güneş • Dil teorisi", bunla
rı da şu yedi sınfıta toplamıştır: 

1 - (. + m "b, v, p, f, ğ, y, g"), 
ana kökteki mefhumu kendisinde te· 
cessüm ve teceJli -ettiren süje veya ob 
jenin ifadesidir. 

2 - (. + n), süje veya objeye mut-

Amerika gazeteleri bunu ( Haupt 
man) m idam edileceği ırrada A· 
merikada bulunmak istemeyişine 
hamletmek istiyorlar amma bu i, 
biraz yanık kokuyor. idama mah.. 
kı.im olmut olan (Hauptman) m 
tekrar sorguya çekilmek iatenmeai 
de bu işte tekrar birtakım bilin -
miyen hakikatlerin meydana çrka. 
cağını gösteriyor. 

Amerikada politika ile haydutlar 
maalesef araan-a elele v e r i y o r 1 a r. 
Hatta büyük endüatri, büyiik ban. 
ka ve büyiik ticaret itlerinde hay. 
dutluğun genit rolü var. 

Deniyor ki, Çin emniyetsiz b i r 
memlekettir. Orada bir Avrupalı 
ha.yatından emin değildir. Lakin 
Amerikada bir vatan kahramanı aa 
yılan (Lindberg) emniyette ıaya. 
bilir miyiz?. 

B. FELEK 

Ay Tutulacak 
lkincikanunun sekizinci gecesi, Is • 

tanbuldan da tamamen görülecek bir 
ay tutulma hadisesi olacaktır. Rasatha 
neden aldığımız mallımata göre ay saat 
18,28 de tutulmaya başlayacak ve 19, 
58 de tamamen tutulacaktır. 20,9 da 
ay yeniden açılmaya başlayacak ve ha 
dise 21,21 de bitmiş bulunacaktır. 

Sigara Fiatlarmda Yapılan 
Tenzilat 

Inhisarlar idaresi, yüksek nevi aiga 
ralarda yapılan tenzilatın tatbikı i5in 
Ja:nm gelen hazırlıkları bitirmek üze
redir. Yeni fiyat1ar: göstermek Uzere 
paketlerin üstüne yapıştırılacak pullar 
hazırlanmıştır. Yakında inhisar me
murları bayilerin ellerindeki malları 
tesbit ederek bu yeni pulları paketlere 
yapıştıracaklardır. 

tasıl sahayı ve bu sahadaki süje veya 
objenin ana süje veya obje ile milna
sebetini, yahut hariçte bulunan her
hanı.?İ bir !IÜİe veya objenin ana süje 
ve objeye bitişik sahada tecellisini an
latır. . 

3 - (. + ı "!, z, c. ç, j"), süje ve
ya objeden oldukça uzak bir sahayı ve 
bu sahadaki süje veya objenin ana sü
je veya obje ile münasebetini, yahut 
ana süje veya objenin bu sahalara ya
yılarak dağılışını ifade eder. 

4 - (. + 1), süje veya objeden ga
yet uzak, müphem, umumi, geniş, 
gayricahsi. engin ve şamil bir sa~ayr 
ve o sahada bulunan süje veya obje· 
nin ana süje veya obje ile gayet müp
hem bir münasebetini. yahut ana sü
je veya objenin bu sahada gayet umu
mi bir vasıf haline gelişini anlatır .. 

5 - (. + k "g, !h, y, ğ, v, b, m, p, 
f, c, ç, j, a"), kök mefhumunun birta
kım eklerle birleşerek aldığı anlamr 
tamamlamağa tayin ve ifadeye ve isim. 
lendirmeğe yarıyan umumi bir amil 
rolünü oynar. 

6 - (. + r), bir obje, aüje, panse 
veya hareketin muayyen, müspet, kat 
i bir nokta veya sahaya bağlı olduğu
nu, orada takarrür ve temerküz etti~ 
ğini bildirir. 

7 - (. + t "d"), yapıcılık, yaptın
crlık, yapılmı§ olınaklrk manalarile 
keskin ve kuvvetli bir amil ve fail rO• 
lünü ifa eder. 
"Güneş _ Dil" teorisine göre, keli

melerin etimolojik kuruluşu [ (V. +' 
K.) + (V.+K.)+ V. K.) ... ] serisi 
halinde olur. Sonradan morfolojik ve 
fonetik sebeplerle bu vokal ve kon
sonlardan birtakımı düşebilir. 

Kelimelerin etimolojik tahlillerinde 
ayrıldıkları herbir cüze yukarda izah 
edilen kök ve ek m;ınalan verilerek 
kelimenin anlamı tayin olunur. 

lşte "Günef • Dil" teorisinin fi1olo
iik metodu da böyle hulasa edilebilir 
ki bunu da aşağıdaki tatbikat izaha 
kifayet edecektir. (3). 

1. Necmi DiLMEN 

(2) Bu formüllerde (V.) vokal, 
(K.) konson manaama kullanıl-mışur. Bir 
konson başmda (V. +) onun kök şekli, 
( . +) onun ekşekli demektir. 

(3) İki metoda göre "ateş" man.asma 
gelen kelimelerin karııılıklı analizlerini ya. 
rm neşredeceğiz. 

(1) Türkçeyi yalnız Biyanki lügatinden 
takip eden M. Hilairc de Barcnton, "ateş., 
manasına olarak Türkçe "od,, kelimesini 
bile bulamamış, Türkçe "ateş., karşılığı di
ye - zıya demek olan - "nur,, kelimesini 
yazmı:iUr 1 
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Ev Kraliçesi 
imtihanları 

Büyük Müsabskamız İçin 
Kayıt Muamelesine Başlıya
cağımız Günler Yaklaşıyor 

Tekrar ediyoruz: Bu müsabakayı ter 
tipte bir tek gayemiz vardır. Türk ka
dınlarında ve genç kızlarında ev ve 
yurd sevgisini arttırmak. 

Bunun için kupon toplamadan 
veya gazetemizin bir köşesini 
kesip saklamadan her kendine 
güvenen, kayıtsız şartsız iştirak 
edebileceklerdir. 

Yalnız profesyoneller ve gazetemiz 
mensupları müstesna. 

İmtihan Heyetleri 
imtihanlarda fl !dr, ~engin müıaba· 

kamıza girenlerin vasıtalarına ve İm· 
kanlarına değil, yalnız kabiliyet ve eh
liyetlerine güvenmelerini temin edece
ğiz. Bunun için bizde evcilik, dikit, 
bıçki, yemek ve çocuk bakınıı gibi ihti. 
ıaılarda en ön safta bulunanların neza
retini temin ettik. 

Kız san'at mekteplerinin on 
beş, yirmi seneden beri binlerce 
ev kadını yetişdrmiş olan tecrü
beli ve değerli müdürleri imti -
hanlarrrmzın şekillerini tesbit e • 
diyorlar. !mtihanlan onların ne
zaretinde birçok okulların alaka
dar öğretmenleri yapacaklardır. 

Kraliçeler Arasında Farklar 
Kadın var, kadıncık var; derler. O

nun gibi kraliçe var, kraliçecik var. 
Şimdiye kadar bizde az kraliçe seçilme 
di. Fakat san yoruz •. ~i Ev Kraliçesinin 
yeri bütün öteki kraliçelerin yerinden 
farklt olacaktır. 

Dünkü sayımızda tecrübeli bir ka
dınumzın fU sözleri vardı: 

"Güzellik geçicidir. İyi bir ev 
kadım ise modası geçmiyen na
dide bir eşyaya benzer. Bunun 
için güzellik veya koketlik müsa
bakasının faydasız, hatta zararlı 
olduğuna kaniim. Ha~buki ev ka
dınlığı müsahaaksmda çok yük -
sek maksatlar var ... ,, 

Tan biı. müsabakayı ayni kanaatle 
ttrtip etti ve eminiz ki miisabak:a.nu:ın 
ıonunda kazananlar, vereceğimiz 2000 
liralık hediyeden, tek başına Ev Kra
liçesine ayırdığmuz 750 liralık kürk 
mantodan çqk daha büy~< birıey kaza
nacaklar: Şeref ve hül."met. 

Müsabaka Şartları ve Hediyelerimiz 

Hediyelerimiz Arasında Her Evin 
İşine Yarar Yüzlerce Eşya Var 

•' 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Bademcikler Ne İşe 
Yararlar? 

Bir tıp fakültesinde fiziyoloji imti
hanını geçen bir talebeye: 

- Bademcikler ne işe yararlar? 
Diye sormuşlar. Akıllı talebe, biç 

düşünmeden: 
- Boğaz hastalıklarında şişmek ve 

cerahat çıkarmak işine yarar! 
Diye cevap vermiş. Çocuklarda bo

ğaz hastalıklarının pek çoğaldığı bu 
mevsimde her gün insanın hatırına 

' bu hikaye geliyor ve insan o talebe
yi hemen hemen haklı buluyor. 

Zaten, talebelikten çoktanberi kur
tulmuş bir Amerikah hekim de: 

Bademcikler o kadar lüzumsuzdur 
ki, bana bir insan vücudu kurmamı 
ısm-ırlamış olsalardı, o vücuda ba
demcikleri yapmayı büsbütün fazla 
görürdüm. 

Derilişti. Boğaz hekimlerinin bazıla
rı hata bu fikri doğru bulurlar ve ço
cukları boğaz hastalıklarından kurtar
mak maksadiyle ilk fırsatta badem
ciklerin birini, hatta ikisini birden ke
serek çıkarırlar. 
Vakıa bademcikler en sık ve en çok 

hastalanan uzuvlardandır. Ağzımızın 

içersinde en çabuk kirlenen, en çok 
hastalanan onlar olduğu gibi, kızıl 

hastalığı gibi bütün bedene yaydan 
hastalıklarda bile ilkönce onlar kıza
rarak hastalığı haber verirler. Sonra, 
bademciklerin hastalığı yalnız kendi
lerinde de kalmaz. Bademcik hastalı
ğından sonra böbrek hastalığı, ylirek 
hastalığı gelebilccği gibi kan da kirle
nerek bir septisemi meydana çıkabilir. 
Sözün kısası bademcikler bütün be
denimizin hastalığa karşı en zayıf 
noktalarından biridir. 

Fakat bundan dolayı herkesin, hiç 
olmazsa, boğazından srk sık hastala
nan çocukların bademciklerini hemen 
kesip çıkarıvermek her vakit doğru 

olabilir mi? 

İnsan vücudunun hiç de mükem
mel bir makine olmadığını biliyoruz. 
Mesela en ince bir alet olarak tanıdı
ğımız gözlerimiz işimize tam uygun 
olmaktan nekadar uzaktır. Daha genç
liklerinde uzaktan göremiyenleri, ya
kından göremiyenleri bir tarafa bı
raksak bile, insanın tam da okuduğu
nu iyice anlıyabilecek yaşa, yani kırk 
kırk beş yaşlanna ~elince okuctıı~u 
kitabı göremediğine ne diyelim? Bun
dan dolayıdır ki en büyük göz üsta
dı Helmalç: 

- Göz ısmarlama olsaydı. kabul 
etmez, geri çevirirdim 1. 

Demişti. 
Bununla beraber, bademciklerin 

büsbütün faydasız, yalnız zarar veren 
birer uzuv olduğunu söylemeye insa
nın dili varmıyor. Onun için badem
cikler uk sık hasta olsalar bile onları 
kesip çıkarmayı istemiyen hekimler 
de çoktur. 

Çünkü bademcikler ağzımız ve bur-
numuz gibi türlü türlü mikroplara 
karşı daima açık bulunan iki uzvu.

1 muzun arkasında birer müdafaa kale
ıi demektir. Bademcikler sık sık l}İl}er
ler, kızanrlana da mikropların daha 
ileriye gitmesine engel olurlar, göğsü 
milzli mikroplardan korurlar. ı 

Lokman Hekim 

. Armutluda 
Bir Zeytinlik Korucusu 

Yedi Kurşunla Öldürüldü 

Armutlu, (Hu•usi muhabirimiz 
bildiriyor) - Dün gece burada fe.. 
ci bir cinayet iılenıni§tir. Hadise 
§Udur: 

Nuri adındaki bir genç, odun kes
mek Üzere dağa gitmiş, Mehmet A... 
li isminde birisine rastlamı§tır. Meh. 
met Ali, bu mıntakada odun keaİ
lemiyeceğini, bunun ancak kendi 
müsaadesine tabi olduğunu aöyle -
mi§, genci balta ile yaralam.§tır. Bu 
hadiseyi haber alan Nurinin enİ§te
ıi korucu Haaan, gece kahveye gi
derek Mehmet Aliyi bulmu§ ve ço. 
cuğu neye dövdüğünü aormuıtur. 
Evvela a.ralarında bir ağız kavgası 
olmuş, sinirlenen Mehmet Ali taban 
casrnı çekerek Haaana yedi el atef 
etmiştir. Çıkan kurtunlarda.n altı
sı korucuya isabet ederek derhal 
ölümüne sebebiyet vermiıtir. Meh
met Ali kacarken yakalanmı§, tah -
kikata baılanmııtır. 

İzmirde 
Serseri torpil Küllüh 
civarında imha edildi 

lzmir, (Hususi muhabirimiz bildiri
yor) - Küllük civarında, muhafaza 
motörü mürettebatı tarafından serseri 
bir torpil görülmüş ve Küllükte imha 
edilmiştir, 

Urayın bir k'cırarı 
İzmir, (Tan) - Belediye, İzmirde

ki hanlara otobüs, otomobil ve kam
yon konulmamasını kararlaştırmış, a
lakadarlara tebligat yapmıştır. Bu su
retle dar sokaklarda muhtemel kaza
ların önüne geçilmiı olmaktadır. Han
cılardan bir kısmı, vilayete müracaat 
ederek zarar gördüklerini bildirmiş
lerdir. Müracaat tetkik edilmektedir. 

Riviera'nın güzel kokuları ... 
Sonu gelmiyen hülyalı geceleri.,, 
Ruhları kıvılcımlıyan kitar nağ· 

mel eri... 

LlLlAN HARVEY 
ve 

TULL10 CARMlNA Tl 
İşte bütün bunları perşembe ak
şamından itibaren Y ( L D 1 Z 
sinemasının Bayram programını 
tezyın 'Cdcn 

Monte Karlo 
GECELERi 

filminde yaşanacaktır. 
Hayalden daha güzel bir şaheser. ...................... 

Kaçakçılıkla Mücadele için 
Yeni Ve Şiddetli ledbirler 

Antebin umumi görünlişü 

[Hunı•i muhabirimi~ .)'Qıyor] 

Ante-p, 22 
Gaziantep içki ve mamul tütün sa

tışının önemli bir merkezidir. Burad-a 
bir de rakı fabrikası vardxr. Bu fabri
kanın yaptığı rakı yalnrz A n t e p , 
Diyarbekir, Mardin, Urfa, Maraş, 
Adananın Bahçe ve Dörtyol ilçelerin· 
de satılmaktadır. Rakı üzümleri Ga
ziantepten temin edilmekte, tütünler 
de Urfa atölyesinden, Adana fabirka
sından getirtilrnektedir. 

934 finansal ydı içinde Gaziantep 
İnhisarlar Başdirektölüğü mmtakasın

da inhisar maddeıi ilzerinde l 923kaçak 
çılık vakası olmuştur. Bunların 867 
si inhisar işyarlarr, 419 u inhisar iş
yarlarile jandarmalar, 637 si de hudut 
teşkilatı tarafından yakalanmıştır. Bu 
kaçak maddeler içinde en ziyade ra
kam tutan sigara kağıdıdır. 7 54 mil
yon 227, 7 58 yaprak sigara kağıdı, 
83635 çakmak taşı yakalanrruııtır. 

Bu yıl hazirandan §imdiye kadar 
425 kaçak vak'ası olmuştur. Bunun 
315 ini inhisar işyarları yakalamıştır. 
Bu yıl içinde yakalanan sigara kağıdı 
27442769 varaktır. 24815 de · çakmak 

taşı yakalanmıştır. Bundan başka tü
tün, rakı, kapsül, barut, saçma gibi 
mevad da ele geçmiştir. Bu yıl tü
tün satışlarından 69 bin, içki satışla
rından 18 bin liralık idareye fazla 
varidat temin edilmiştir. Tuz fiatlarx 
indiğindenberi şimdiye kadar 316 bin 
kilo fazla tuz satışı vardır. 

İnhisarlar direktörlüğünün bütün 
bu civarın tahlillerini yapan çok gü
zel bir kimyahanesi ve ayrıca bir 11-
boratuvan vardır. 

İnhisarlar idaresine bağlı olan rakı 
fabrikası senede 200 bin litre rakı iş· 
lemektedir. Fabrikamn 31 amelesi, 4 
idare memuru. bir makinisti bir de fen 
memuru vardır. Fabrika kömürle ça
lışmaktadır. Havuzları, ezme makine .. 
leri, ve diğer ~sisat çok mükemmel· 
dir. 

Köylerin bir kısmında köy kanunu 
tatbik edilmektedir. Yolları düzgün
dür. Sınır üzerinde olması dolayuıile 
eskiden burada oçk kaçakçılık vaka· 
ları oluyordu .. Fakat son yıllarda ah · 
nan sıkı tedbirler ve devamlı takipler 
sonucu kaçakçılık vakalan eskiye na
zaran çok azalmıt bir durumda· 
dır. - M. Yücel 

Bütün lST ANBUL'un görmek için koşacağı film 
TÜRK SiNEMASINDA K BiAci ftnuÜ~mtt matinKinÜ ba\jorVranEzcaTözlİ 

(LES HORS LA LOİ) 
James Cagney • Ann Dvorak - Margueret Lindsey 

Beş senedenberi sinemalarda böyle heyecanlı film görülmemiştir. Ameri
ka polis kuvvetlerinin iştirakile çevrilen bu film Amerika hükumetinin 
emri ile halk düşmanlarına karşı açılan mütbi§ harbe aid binlerce vaka· 

lar, amansız bir insan avını gösterir . 

ESKİ BAGDAD 'ın GÖZ KAMAŞTIRICI 1HT1ŞAM VE TATANASI .•.. 
Binbir gece devrinin periler kadar GÜZEL DANSÖZLERİNİN çılgın rakıslarr ..•. 

ve ŞARK MUSİKİSİNİN ruhlarda tatlı akisler yaratan ahenkleri içinde .•• 
10.000 den fazla figüranın i§tirakitc .•. 

Buıüne kadar misli görülmemiı ihtişamlı ıark d'Ckorlarr arasında yaptılmıı büyUlc bir film.: 

ALiBABA ve HARUN REŞiD 
1 

TEKMİLİ 

BU 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI Büyük Şark Opereti 

PERŞEMBE AKŞAMH~DArt ITIBARErt 

l - Dikit ve bic;lrf, ·2 - Yemek pitlı
mek, 3 - Çocuk ı,.,kımı, 4 - Ev idareei 
ribi dört kısımdan ibaret 6lan müsabaka· 
mızın teknik idaresini, imtihanlarını. mli
kifatlarınm daiıtılmasını Kıı San'at Mek
teplerinin dehrli idare ve tedris heyetleri 
deruhde ediyorlar. Müsabakaya herkes 
kayıt11u:. ,artııır cirebilccektir. Kupon ve
ya cazetcmizin bir parçasmı kesmek kül
feti yoktur. Yalnız ıunlar müsabakalın· 
mıza iİremiyeccklcrdir : 

ProfHJ'Onellu, yani terziler, mürebbi
J'eler, battabakıcılar, doktorlar, ebeler, 
öjretm•nler •• cazetemis menıuplan ile 
aileleri. 

Hediyeler 

Dikit ve biçki 

BiYinclJeı 200 lira dderinde bit pırlan. 

ta ı~:ı~~. 150 lir• dcierindc bir dikit ve 
nakış mak:inesl. . • . 

Üçüncüye: 75 hra deıennde kunıaı ve. 
n kürk. • . 

Dö~düncüyeı 25 lira degenndc diki, ku. 
tu~u. . d b. 

Be4inci:reı 15 lira deienn c ır ınan. 

ken. h 1 f 
Altıncıdan rüsüngür• kadar ırnı ta i 

hediyeler. 
yemek pitirmekı 

Son derece kıymet 
li mutbak ve çatal 
bıça ktakımları ... 

OçüncÜJ'et '15 lirı deierinde tabak ta· 
lı:ımı. 

Döı-düncii1e: 50 llrı deterinde 12 lri~i
lilr kare dö tabi. 

Betinci1e: 15 lira deferinde çaJ' ta· 
lr.rmL 

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

Ev bakımı: 

BirhıciJ'eı 200 Ura deierinde bir salon 

takımı. 1 
lkinciy•ı 150 lira değerinde bir radyo . 

• Üçüncüye: 75 lira de(crinde bir avize. 
Dördüncüye: 50 lira değerinde salon 

saati. 
Be,inciy•• 15 lira değerinde l>ir tablo. 
Altınc1d•n :rilı:Üncüye kadar muhtelif 

hediyeler, 
Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira değerinde ve primi 
tarafımızdan verilecek sirorta veya 200 lira 
deferinde bir yatak odası takımı_ 

lkinciyeı 150 lira deferindc bir ılne 
bebi. 

Oçüıtcliyeı 71 lira deierinde bir sra
mofon. 

D?rıi?nı:ÜJ'el 60 lira dcterinde bir kol 
saati. 

Betln~iye ı ti lira deferinde çanta. 
Altınf'ıclan J'ÜzüncUJ'e kadar muhtelif 

hediJ'elet". 
Ev Knliçeıi: 

Bütün bu imtihanlardan ıonra, dört 
kısmın dördüne birden cirmiş ve muayyen 
dcreccyı kazanmıı olanlar arasında da bir 
imtihıın yap1lacak ve kazanan ev kraliçesi 
ilan edilerek kendisine 750 lira dğerindc 
bir lcürk manto hedi1e olunacaktır 

H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 
Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

SARAY SiNEMASINDA 
Başlıyacak ve bu BAYRAMDA temaşa aleminin en büyük 

muvaffakiyeti olacaktır. 
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SEFl.LLER ViKTOR HUGO'nun 
ölmez ESERi 

2 devre birden 

Baş rollerde: FREDERiC MARCH - CHARLES LAUGHTON 
On binlerce figüran - CanJanan bir tarih • Büyük Fransız ihtilili.. .. 

Herkesin p;örmesi l!zım e:elen bir ŞAHESER 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmavrmz. 
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Hadiselerin içinde Mussolini ! 
İtalyanlar 

Taraftar 
Fransayı da Zecri Tedbirlere 

Ediyorlar Bir Millet T·elakki 
DIŞ POLiTiKA 

Vazı,etin · inkişafı 
rteye Ba§h? 

Laval • Hoan ıulh tekliflerinin 
suya diipn.U ve lnıiliz Dıt B~
nının iıtif uile ltalya - Habeı barba. 
nin politika aafhaıı iyice duruldu. 
Fakat Franaız hük\imetinin mukad. 
deratı taayyÜn etmedikçe, vaziyet 
bü.bütün durubnuı aayılaımıaz. Bu 
da ıelecek cuma ıünü belli olacak
tır. 

Hoare'un iatifaıı, ltalya - Habet 
harbine kartı lnsiltere ile F.ran~ 
araamdaki ihtilafı tebarüz ettırmıt
tir. Bu ihtilafın mahiyetini izah ede. 
bilmek için aulh teklifi yapılmaz A • 

dan evvelki Nziyeti hatırlamak la. 
znndır. 

Petrol üzerine ambarıo konulma. 
ıının kararlaıtıiı ve bu kararı da 
taıdik edecek olan On Seki:sler Ko. 
miteıinin içtima edeceii bir aıra~~ 
anıızın Laval lqiltereye ıu teklıfi 
yapmııtı: Franaa, petrol üzerine 
ambarıo konulmasın-. ancak Mua. 
aoliniye aulh teklifi .Y~pıldıkt-:n ve 
Muaaolini de bu t.ıdıfi reddettikten 
aonra razı olabilir. Bunun üzerine. 
dir ki, Hoare, Pariae ıidiym: Lava) 
ile aöriiıüycw " mabut teklif Muı· 
ıoliniye yapılıyor. Eier Muaaolini 
bu teklifi recldetaeydi, Fraıuanm 
zecri tedbirleri tiddetlendi.rmek 
noktaamda lnıiltereye iltihak ede • 
ceğine ıüphe yoktu. Fak at f aıiat li. 
deri bu teklifi reddetmiı midir? 
Her .halde kabul etmemekle bera • 
ber, Lavalin noktai nazarına aöre 
kabul etmek için L7~diaine .f~~. ta 
verilmemiıtir. Teklrfın ~abıyetı oi. 
renilince, lqilterede lıir ıaleyan 
huaule ıelmit ve teklif ıe~ ahnm!t 
br. Binaenaleyh Lavale ıore teklrf 
yapılmamııtır .. Bu ~aziyette. ı::ra~, 
zecri tedbirlerm ııddetlendınbne11-
ne muvafakat etmiyecektir. Fraa. 

ff ~lft~e~ı~~!!'~~~~-H~ 
clirdiiinden fimillik •ecri tedlmle. 
rin ı.icldetleadiriı....i mevzuubahit 
değildir. 

Diğer taraftan Fr&n1& ıeçen ayın 
on ıekizindenberi tatbtk edilen ted. 
birlerin kaldırılmaamı da iatiyecek 
deiildir.Çümü buna ne lnıiltere ve ne 
de Uluılar Kurumuna aza olan 
diğer devletler muvafakat edebilir. 
O halde ıimdiki vaziyette HCri ted. 
biri• ne~~• de 
kaldırılır. Gelecek cuma sünü Fran 
ıız parlamentosundaki münakata 
netieeainde Laval hük\imetinin mu. 
kaclderatı belli oluncaya kadar Ya. 
aiyet bu ıekilde devam edecektir. 

Acaba Laval ıelecek cuma günü 
Fraruız parlimentoaundan itimat 
reyi alabilecek mi? Dolayıaile clıt 
ıiyaaa etrafında bir itimat m~leai 
olan aon iraya müracMtta Laft) 
ancak elli iki rey ekaeriyet alabil • 
mitti. Ancak o vakittenberi vaziyet 
hayli deiitıniıtir. 

1 - Evvela Jnıiliz dıt ıiyaaaaı 
daha kat'i bir istikamet abnıtbr. 
HükUınetin en kuvvetli bakanların
dan biri olaa Hoare'u feda etmek. 
le lngiltere Ulualar Kurumuna o • 
lan bağlılığını anlatınıı oluyor. Bun. 
dan böyle huaulİ ıöriitmeler ve pa. 
zarlıklar ile balya _ Habeı harbine 
nihlM)'et vermek için bir t8febbüı 
yapılamaz. 

2 - Hemot'un Radikal So.;yalist 
parti.i liderliiinden iıtif aaı hiildi • 
metin vaziyetini zayiflat.mııtır. Ma. 
IQmdur ki, bükUınet Radikal Soaya. 
li.t partiıinin yardımiledir ki, ikti. 
darda tutunabiliyor. Senelerdenberi 
de bu parti ara11nda teaanüt boz~l
IDUftur. Partinin bir kısmı, 1&Ja, 
bir kıaını da aola meyletmiıtir. iti. 
mat meaeleıi mevzu olduiu zama~ 
)arda partiyi bin müıkülat ile bır 
arada tutabilen Herriot idi. Şimdi 
baııız kalan bu parti, bilha... in -
gilteredeki buhrandan ıonra, belki 
de hükumete itimat noktaıında da 
toplanamıyacaktll'. 

Laval'in en büyilk kuvveU, yerine 
seçecek bqka bir baıvekilin buluna 
ınamuı idi. Laval timdiye kadar bir 
~ vartalan bu yüzden atlatabil • 
mitti. Fakat fU da muhakkaktır ki, 
Franaada Lavalaız biikı.imet teıkil 
edilema aibi bir fikrin yaydmuı, 
Lavalin aleyhine bir vaziyet ibdu 
etmeie batlamıftD". Franaız demok. 
rasiai hiçbir adama bövle bir yer 
W'enDek iatemez. Bununla beraber, 
Lanl'in mukadderatı hakkmcla tim 
diden bir tev aöylenemez Bu, mec 
lisia o dakikadaki pı:~olojiaine 
ti.bidir. Ve Lival'in mukadderatı ta 
a:niin ettikten IOlll'adır ki,.ltalya • 
Habet harbinin ıiyuet cepheai yeni 
bir inkiıaf aafhuma sirecelc • 
lir. - A. Ş. E. 

Romadan bir manzara: Kapıtül 

Tcuunmıı Franaı• wa..t•cilerin • ı redeki b~hran Muaa?,liniye kend~sini 
elen "• Paria Soir'ın. Roma mulıa. mazur gosterecek mukemmel delıller 
biri Jül Sov•r~oyn ltolya il• FrtınMı. hazırlamıt olsa bile, Fran~.' ~zla1ma 
nuı barlf t•ltlili pnl•rind•lri ilci tc~bbilıüne o kadar kendııını karrı-
memlelret clurumlan ltalılıuıclo 6'°9 tırmıyacaktır. . • 
le.ine diltlıot• cl•i•r 6ir m•lıtup wön Lava), esasen uzlapna içın vakı o
derrniftir. Mulıarrir m•lrfubunda, lan teş.ebbils~erinin hiçbir. ~n k~
fİmdi tarilıe pr.n bupnleirn bcı.. b.uı e~.ı~emıı .oldutunu .ı~dıa edebı
Nllıalannı anlatıyor ue diyor iti: hr. Buyuk fatıat konaeyıı~ın ~oplan

masından evvel reçen tekız gün fena 
tesadüflerle karıılapıııtır. Bugünler 
de İngiliz partileri araamdaki anlap
mamazlık bir buhran doğunnuı. bu 
buhran Fransız efkln umumiyeaini 
karıştınnııtır. 

Faıist konteyi dün gece dikkatle 
okunması lbım gelen bir teblii neı
retmittir. Bu teblif Franıız - İngi
liııı: tekliflerine karşı bir cevap tetkil 
etmektedir. Konsey bu tcblifinde, 
teklifleri 18 Klnunuevvel celseainde 
yakından tetkik ettiğini bildirmekte
dir. Bugün müzakeratmın mevzuunu 
baıka sebepler tetkil etniit ve Fran
aanm teşebbüsü üzerine Pariste ha
zırlanmıı olm tekliflerin terkedilmiş 
olmasından mütevellit siyaaal durum 
tetkik edilmittir. 

Bu da, artık mevcut olmıyan tek
liflere kartı verilecek bir cevap olma
dıfına, yalnız noktai nazar teatisine 
intizar etmek llzım gcldifine delllet 
etmektedir. İtalya, Franuya battı ha 
reketini ve eaki. .anı~ teJdiflerin
oc:, lb•"'• u•

1
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ıekilde ôlıun.,.•raı: .Sip ..,tmtdiiini, 
yahut Franunın da İngiltere gibi bu 
kabil teıebbilslere artık CSlmüt naza
riyle bakıp balmuıdıfını aoracaktır. 
Bunun için noktai nazar teatisine Pa
riste ve Romada batlanmııtır. Bu fi
kir mübadeleainin, gizli olarak yapıl
makta oldufu da tabiidir. 

İtalyada, siyasal vaziyet ıöyle hü
lba edilmektedir: Söz Franaanındır. 

Eter biz Muaoliniye, Potinia'daki 
nutkuyla müzakeratr güçleştirdiğini 
ve tekliflere süratle cevap vermedi· 
ğini söyliyerek, İtalyayı suçlu göste
recek olursak, o da bize diyebilir ki, 
büyük faşist konseyi bir karar ver
mek üzere olduğu bir sırada Samvel 
Hor istifa etmiş ve bu da her11eyin 
düştüğüne bir delil teşkil etmiştir. 

Şuraıı da muhtemeldir ki, İngilte-

Eğer Mu11olini, ıulh tekliflerine 
cevap vennekıizin, bir kelime ile hüı 
nü niyetini göıtennit olsaydı, Franaa 
anlattırma teşebbüsüne Cenevre, Lon 
dra ve Pariıte devam edecekti. Biz 
bunun yerine faıizmin kahramanca 
sözlerinden baıka birıey ititmedik: 
''Zafer, harp, sonuna kadar harbe de
vam edecefiz.,, gibi sözler itittik. 

Biz diplomasinin dolambaçlı yolla: 
rını bırakarak, itleri mistik noktaı 
nazardan ıörecek oluruk, faşist kon
aeyinin teblilinde İtalyanın meslek 
ve. .akideaivle kanrlaJ1n11 oluruz. Bu 
te&>liide deniliyor kı: 

,.İtalyan milleti haklarınm müda
faasında undmu bir surette miltte
hittir. Zecrt tedbirlere taraftar olan 
devletler arasında mevcut ihtilaf ve 
tezat kartısında, İtalyan milleti, mu
kavemet göstermek ve zafere eritmek 
yolundakj azim ve iradesini göster
miıtir. İtalya bu hareketinde, kat'iy
yen serfüru etmeyen bir karar ile Du. 
çenin çizdiği yol üzerinde devam ede 
tektir.,, 

Bunlar hep güzel duygulardır. İç 
durumu idare için bu mistik sözler 
çok güzeldir. Fakat hariç için iyi de
ğildir. İtalyan matbuatı, Fransayı 
zecrt tedbirlere taraftar olan millet
ler arasında gösteriyor. Manevi sevi
yesi bu kadar dıUşük gösterilen bir 
memleketten yeni dostane bir hare
ket beklemek, biraz ıüçtlif.,, 

Filistinde Yeni Bir Teşrii 
Meclis Teşkil Ediliyor 

Filistinde Araplarla Yahudilerin yeniden çarpıştıktan Tel Aviv
den bir manzara 

Kudüs, 24 A.A - Filistin fevlı:ali
de komiseri, Cumartesi günü Arap 
Partileri Baılcanlarını ve Pazar günü 
Yahudi Partileri Başlcanlannı kabul 
etmiş ve onlara teaiı edilecek olan 
· ~ .. rit konıey bakkmda iubat Yermi,. 
tir. 

.Ju plAna göre, tetrit konaey icra! 
kuvveti hais bulunmamakta ve yalnız 
istipri haklara malik bulunmaktadır. 
lcrıi kuvvet eskiden olduğu gibi yal
nız fevkalade komiserin elindedir. 

Cumartesi günü f evkılide komi
ser, bu plinı Arap ıeflerine izah eder 
ve konseyin Başkanının bir İngiliz o
lacaiını bildirirken Arap •eflerinde'l 

birisi bu plana tiddetle hücum tt-ni\ 
fakat arkadaıları kendisine timdilik 
sakin bulunmasını tavsiye etmi,ler
dir. Arapların bu plana karşı alıc1k
larr vaziyet henils belli değildir. Ma
ımafih Filistine Yahudilerin yerlcı
hrilmesi meselesi konseyin 11llh1ye
ti haricinde tutuld4ğundan AraJ.ı gz
z~telerlnln büyük ekseriyeti muh tlif 
Lir tavır almıt bulunmaktadırlar. Vı
hudi halkı ise heyecandadır. Te• A
•ıiv'de ıokaklarda nilmayil}ler olır.uş 
ve 13 kiti tevkif olunmu11tur Yahudi 
tt:flerı konseyin Yahudiler tırafm
·~an hovkot edilec:th•: bildirmi,ler
dir. 

Seba'nın ~ocukları 

Habeş Prensi 
Anlatıyor 
Yağmurlar Başlayınca İ

talyanlar Aksumu da, A

dua'yı da Bırakacaklardır 
Habeş Imparatoriçesinin yakın akra 

basından Jacob Adol Mar ve kızları, ay 
ni zamanda İmparator Haile Selbiye· 
nin yeğenleri Prenıes Desta ve Menen 
bir müddetten beri Pariste bulunmak
tadır .. Adol Mar'ın büyük babası bir 
Proteostan papası idi. Meneliğin, toru
nu Sarah Negusi de Vollo ile seviımiş 
ve onunla evlenmiştir. Dokuz lisana 
vakıf olan bu zat Italyan • Habet har 
bi hakkında Matin gazetesi muharriri· 
nin suallerine ıu cevabı verınittir: 

- lki Habeı cephsei dört bin kilo
metre uzunluğundadır. İtalyanın girit 
ti fi itin ehemmiyetini anlamak için a-· 
razi mütkülitmdan bahsetmete lüzum 
yoktur. Iklim çok serttir. Cenup cep
hesi hattı illtüva 'iklimine tlbidir. Şi· 
mal cepheli de ııcak iklimdedir. Sill
hımız var mı, diye soruyorsunuz. El • 
bette var. Yalnız ıilihlarrmız İngiliz 
kurıunlanmız Japondur. Bu yüzden 
kurşunlar namluda kalıyor. 

Milli duygumuz canlıdır. Orada HL 
betler ve Somaliler vardır. Fakat So
malilere güven olmaz Onlar vadeder. 
ler, hiçbir ıey yapmazlar. 

Millt eervetimiz budutsU%dur. Ced
dim Seba melikni Süleyman& altınlar 
vcnnemiı miydi? Yalnız bir Amerikalı 
tirketin acrvetlerimb üzerinde rüçhan 
hakkı vardır. 

~efti ve Mencn 
Killliyetli mikdarda zahireye mali -

kiz. Dilıünilnüz ki hububatın kentalini 
bir altın franktan iki franka kadar sa
tıyoruz. Felaket şuradaki Fransız
Habeı timendifer navlunu çok yüksek 
tir. 

- İstikbalde ne olacak ? 
- istikbalde, yağmurlar yağınca 

İtalyanlar Adua ve Akıumu boşaltma 
ğa mecbur olacaklardır. Biz uzun müd 
det dayanabiliriz.,. 

Tazyikin 
Sonu Kuvvet 

Nevi11e 
lain'nın 

Chamber -
Beyanatı 

İngiltere Finanı Bakanı Neville 
Chamberlaiın, intihap daireıi olan 
Birmingam'da Faris sulh teklifleri
nin ıuya düşmesi üzerine söylediii 
bir nutukta demiştir ki: 

Uluslar Sosyetesi, dıl} siyasamızın 
temel taşıdır. Bu sözle, biz müşterek 
emniyet ve müşterek harekette, tara
fımızdan münferit bir harekette bu
lunulmıyacağını ve vecibelerimizin, 
yalnız kendi memleketimize değil, 
bütün Uluslar Sosyetesi azasına şa
mil olduğunu kastediyoruz. 

Biz Uluslar Sosyetesinin harbi dur 
duran bir ilet olmasını istiyoruz yeni 
bir harp doğurmasını değil.. Eğer 
zecri tedbirlerin daha müessir bir su
rette tatbikı harbi geniıletecek olur
sa, biz memleketi, intihabatın başlan
gıcında hiç kimtenin tahmin etmedi
ği bir vaziyet karıısında bulundur
mus oluruz. Bu sebeple bu tehlikeyi 
bertaraf edecek barışsal bir sureti 
tesviye bulmamız lazımdır. Diğer ta
raftan, bu tehlike belirdiği takdirde, 
bize vaki olacak hücuma tek başımıza 
tahammül etmiyerek diğerlerinin de 
bundan bir hisse almaları icap eder. 

Paris teklifleri artık ölmüştür. Bu 
ölü Cenevrede gömülmüştür. Artık 
dirilmiyecek ve öyle zannediyorum, 
ki bütün barışsal teşebbüslere, şim
dilik hitam bulmuı nazariyle bakmak 
lazım gelecektir. 

Öyle ise ymiden zecri tedbirler si
yasasına dönüyoruz ve Uluılar Sos
yetesinde ba olan bütün milletler, 
içlerinden birine vaki olacak bir hü
cuma mukavemet etmeğe hazır ol
duklarını ispat edeceklerdir. 

İngiltere Uluslar Sosyetesini, mü
essir bir sulh vasıtası yapmak isterse, 
vecibelerini yapınağa ve bundan do
lacak bütün tehlikelere karıı koyma
ta hazır olmtlıdır. Çünkil Uluslar 
Sosyetesinin bir ırıütecaviz üzerinde 
yapacağı tazyik ne olursa olsun, en 
ıonunda kuvvete, yalnız kuvvete mü
racaat etmek llzrm gelecektir. 
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Rus Askerleri Düşmanla Kardeş 
Gibi Oldular, lspi·rioga Karşı · 

Ekmek Vermeie Ba§ladılar 

Moskova Ziraat kongresine giden ecnebi murahhaslar 

Bu da kifi ıelmedi. Erklnıharbiye· 
ye muvazi bir teıkilatın mevcut olma
•i •&aı..tc-~rptı. Sovy~~ yükıek 
kumanda heyetinin aevım!Ceyt plin
larının ve askeri cüzü tamHırrn tabi
ye hareketlerinin iyi bir halde bulun
malarını nezaret altında bulundurma
ğa mahsus mütemmim komiteler teı· 
kil edilmesini istedi. 

lnaan divaneliği bir hadde kadar 
sürer ve sonra zınk der, durur. Rus. 
yada da böyle oldu. lılerin çığrından 
çıktığı görülünce gerilemek icap etti. 

Hükumet, meratip silsilesini tanzim 
edeceği yerde • belki de buna imkan 
göremiyecek kadar iş itten &eçti~i için 
olacak • askeri emirlere, cebredecek 
mahiyette kuvvet vermek suretile disip 
Unl tıise bat vurdu ve emirlere itaat 
etmiyenlerin "ihtilal düımanı,, addedi
leceklerini ilin etti. 

Bu dehşetli irade .. kimsevi korkuta 
madı. Petroırat amele ve asker mebus 
ları Sovyetinin veklletini haiz yüzler
ce propagandacı, koltukları altında ze 
hirli risalelerle, cepheleri serbest ser
best dolaştılar, hükümetin korka kor
~a verdiği karıul;:ıra karşı. askerde mu 
kavemet hazırladılar ve nihayet onla
rı hükümsüz bırakmıya muvaffak oldu 
lar. 

Aksi teairleri, bütün cepheyi kap • 
hyan efrat komitelerinin ve mecliıleri
nin münakaşalarında, enperiyalisme 
alevhtarları. merkezi devletlerden r.i
yade müttefikler aleyhinde ateı püs
kürüyorlardı. Nutukların ruhu, derhal 
ve her ne pahasına olu~a olsun sulh 
isteğinde toplanıyordu. Alman intri· 
kaları da, bu meı'um propagandayı 
körüklüyordu. 

Bir gün, önlerinde mükaleme me
murları bulunan Alman zabitlerinin, 
bir'Rus erkini harbiyesi karargihına 
geldikleri hiçbir aalahiyetnameleri ol
madığı halde sulh teklifinde bulunduk 
ları ve bu erkini harbiyenin de onları 
dinlediği duyuldu. Başkumandanlık, 
bu garip teklifi reddetti; fakat aakerin 
basit kafalarında. bu teklif yerleşti ve 
nihayet onları sulhu kabule kadar sev. 
ketti. 

Bu bozgun havası içinde, Rus asker 
leri, düşmanla kardeşlelmeyi ilerletti
ler ve Alman ispirtosu mukabilinde 
Rus ekmeği vererek onları beslediler. 
Soğuk kanlılığını muhafaza eden düş 

man (Almanlar), bu müsait vaziyet
ten iıtifade ederek Ruslann top mev
zilerini ve en can alacak vaziyetlerini, 
keşiflerle, teıbit etti. 

Gittikçe büyüven bu tefessüh önün
de. General Aleksiye!. üç baş kuman
danı: timal ordusu kumandanı Gene • 
ral Dragomirofu, garp ordusu kuman • 
elanı general Gurkoyu ve garbi cenu
bi kumandanı Brusilofu yanına çağır· 
dı ve onlara ordunun inhilal etmekte ol 
duğunu anlatmaya çah,tı. Bu fikirle' 
me, mayı•ta cereyan etti. Pek küçük 
ihtilUlar haricinde, bıUtlin kumandan • 
lar, ihtilll propaıandasının her taraf 

ta ve ayni eSH dahilinde cereyan e~ 
ği, disiplini, binnetice orduyu ortadan 
kaldımuya kaıtettili noktalan lizeria 
de birletmit oldu. • 

Kumandanlar, kendiliklerinden bil 
§CY yapamıyacaklannı bildikleri için, 
Pttrograda gitmiye ve Prens Lvova, 
ya derhal ıulh akdetınesini yahut .sapt 
ve raptı teais eylemeaini teklif etmiy• 
lrarar verdiler. 

btasyonda, onları, bir müfreze aa • 
kcrle, o ıırada yeni harbiye nazırı ol• 
muı olan Kerenski ile Petrograt mrnta 
kası kumandanı general Komilof kar· 
şı1adı. 

Generaller ilerleyip te, "hazırol '·• 
kumandası verildili zaman, müfreze, 
"yerinde rahat,, vaziyetini bozmadı; 
generallerin aelimlarmı da alayla ku 
tıladı. Sonra da önlerinde, teklifıi.z bir 
hareketle resmi aeçit yaptı. 

Generaller, nazırlara, Duma balan. 
na ve amele ve asker mebusları mecli· 
ıı icra komiteıine dertlerini anlattılar. 
Bir kıımı meselenin ehemmiyetini an
lıyamadı; anlıyan kısım da korkusun • 
dan sesini çıkaramadı. 

Onlar, "disiplini tesis edecek çare • 
ler bulmazsamz, ordudan da, Rusya • 
dan da hayır yok 1., dedikçe, Sovyet 
murahhasları Çeretelli ve Skobeld: 
"disiplin. efrat komitesi tarafından 
llizumu kadar temin olunuyor ... ceva
bını verivorlardı. 

Bu hatada ıırar etmek, bütün fenalı· 
tın kaynafı oln müesseseyi muhafaza 
etmek idi. 

Generaller. Kerenııkinin. yakın hir 
zamanda. cepheyi ziyaret vaadından 
baıka birıey elde edemeden avdet etti· 
ler. 

Kerenski. vaadini tuttu ve zaman ge 
çirmeden cepheye giderek dil~ündüğü 
taarruzu hazırlamak için nutuklar ver 
miye baıladı. Onun hakkını inkir ede 
meyiz: birçok haftalar cephe kıtalatı 
arasında dolaıtı ve bütün hitabet cer• 
bezesini kullandı. Miting üstilne mi
ting kuruldu ve her içtima, vatanse: 
verlik yeminleri ile bağlanan ateşlı 
tezahürat ile nihayetlendi.. 

Bu coşkunluk, ehemmiyetsiz netice
ler verdi. Zaten, disiplin tesi5i. vatan· 
ıeverliğe ve akla. beliğ bir şekilde ol
sa bile, hitap edilmekle değil, metin 
bir irade ik siddetli tedbirlere baş vur. 
makla kabildir. 

Taarruza geçen Uç ordu (7 inci. 8 
inci ve 11 inci ordular) nın bacoma, 
müııtesna azim ~ıthib; Savinko '"'ilo • 
nenko Kirv,.nkn vfb; knmiserle • .. oı;:.. 
rliH ,.tml!lltf Askerin. t111Hru~11 r!'rmive 
muvafakatini ahncrva k;1r1nr ıoklıı 'ta -
rayı sectiler, onların, bo~ftder me!!e • 
lesine. F"ansanın 'Fa~ı işgRlinr lnan. 
terenin Irlllnda po!it=kasına v,. HincUs
tan siyasetine. harbin ra"e11ine taal· 
H\k eden bu gibi bitmez tükenmez sey 
]ere dair ıordukları suallere cevap ver 
mive mecbur oldular. 

[Arkası varı 
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italya - Habeş Cephesine Bakışlar 

1 - Habeşler İtalyanlardan mütemadiyen tanklar zaptetmek 
tedirler. Resimde tankların nasıl kullanılabileceğini tecrübe 
eden bir beyaz muallim ile tankı kullanan Habeş gediklisini gö-

Amerikada iki, ÜCj 
Kadınla evlenenler 

'~Le Petit Pariaien" denı 

Birleşik Amerikanın Arizona hükCı· 
meti dahilinde Kingman mahkemesi 
birden ziyade kadınla evlenmiş olan 
üç kişiyi muhakeme etmiştir. Bunla
rın içinde on sekiz yaşında bulunan bir 
gencin üç karısı bulundui!u anl~c:·l· 
mıştır. Amerikalılar arasıda görülen 
bu taaddüdü zevcat usuıu m" ....... « • 
lisesinde çıkan bir ihtilaftan ileri gel
miştir. 19 uncu asırda Mormon kilise
si bir kanunla taaddüdü zevcatı me· 
nettiği zaman, kilise mensubininden 
bazı kimseler Arizonanın ıssız yerle
rine kaçmışlar, orada kendilerine 
mahsus bir kamp kurmuşlardır. Bun· 
lar taaddüdü zevcatı dini bir kanun 
olarak kabul ettiklerinden, birden faz. 
la kadınla evlenmelerine mümanaat 
edilmemesi için, çöllerin içersine yer
leşmişlerdir. Bu halkın yerleştikleri 
yere Short Creek adı verilir ki King
mandan 135 mil uzaktadır. 

Teklifler Suya 
Düştükten Sonra ••• 

"Le Tempa" dan: 

ltalya ile Habeşistanın arasını bul· 
mak iflas edince, bu muvaffakıyetsiz. 
liği doğuran mes•uliyetleri aramak 
faydadan hali değildir. Hususi endişe
lerden mülhem olan bazı kimselerin 
Uluslar Sosyetesi prensiple~ini m.iida. 
faa etmekle, gösterdikleri şıddetlı ak· 
ıülamellerin bunda tesiri olmuştur. 
Fırka fikirnden husule gelen ve F.ran· 
uda olduğu gibi lngilterede de ıç ve 
dış siyasayı istiyerek biribirlerine ka· 
rıştıran kimselerin hareketleri de var· 

dır. Bilhassa Mussolini'nin Pontinia
da söylediği şayanı teessüf sözler var 
dır ki, bu sözler ltalyanın, namuska· 
rane bir uzla~ma teşebbüsüne girişmi~ 
olan hükumetlerin hüsnüniyetini anla. 
mıyacak kadar, itilafgirizane davran· 
makta olduğu intibamı husule getir
miştir. Italyan matbuatının Psati V( 

Pontinia nutku siyasal birer hata ol· 
muştur. Bu nutuk ve İtalyan matbua· 
tının lisanı lngilterede zecri tedbirler( 
taraftar olanları hiddetlendirmiş ve 
sule getirmiştir ki Sir Samuel Hoare, 
efkarı umumiyede öyle bir tazyik hu· 
çekilmeğe ve Baldvin de İngiltere hü· 
kCımeti namına resmen kabul etmiş ol· 
duğu teklifleri terketmeğe mcbur ol· 
muşlardır. Bu hadisenin, İngiltere si· 
yasa tarihinde emsali göriilmemiştir •. 

Arsıulusal sahada göstereceği inki· 
şaf henüz tamam"'n tahmin edilemi· 
Y~.n .~uhranı~: Uluslar Sosyetesinin 
hukum ve nufuzunun ziyaına sebep 
olmasından korkulabilir. Uluslar Sos
yetesin.e t:-raft~r olanlar, işlerin bu 
kadar ılerıye gıtmesine sebep olmak
la, Uluslar Sosyetesini en nazik bir 
vaziyete düşürmüşlerdir.. Esasen bu 
tesekkül. İtalya ile Habeşistan arasın
c!aki ihtilafın önüne geçmeğe muvaf. 
Cak olamamıştır. işte bugün Uluslar 
Sosyetesini müdafaa ettiğini iddia 
edenler de bugüne kadar yapılm11 uz
laştırma teşebbüslerinin en samimi o
lanını suya düşürmüşlerdir. Bu uzlaş
ma, pakta muvafık olarak yapılmış idi. 
Bunun mes'uliyetini ve kontrolunu an 
cak Uluslar Sosyetesi deruhde edebi
lirdi. Bu ademi muvaffakıyetten son
r~ Uluslar Sosyetesi zecri tedbirler 
aıyasasında, nihayete kadar gidebile· 
cek bir vaziyette midir? 

Alınan kararlara bakılacak olursa 
Ulu~lar .Sosyetesi böyle bir vaziyette 
gtirünmUyor. Ve zecri tedbirlerin ge· 

rüyorsunuz. 2 - Büyük resim Habeş imparatorunun umumi ka
rargahı Dessie•nin kuşbakışı görünüşü. 3 - Cenup cephesi baş 
kumandanı Ras Nasibu. 4 - Yine Dessie'de son bombardımanda 

nişletil~esinden beklenen faydanın 
t e m i n i , Uluslar Sosyetesine 
dahil olmıyan Birleşik Amerika hükfı· 
metlerinin vereceği karara bağlıdır. 
Laval _ Hoare tekliflerini suya düşü· 
renlerin maksadı, Uluslar Sosyetesini 
hir şey yapamıyacak bir hale getirmek 
ve arsıulusal bir karışıklık çıkarmak 
değildi. Fakat bu hareket, bir boşluk 
hasıl olmuş ve buhranın yeni bir inki· 
şaf göstermesi tehlikesini doğurmuş· 
tur. 

Alman Kadınile 
Evlenen Bir Yahu
dinin Mahkumiyeti 

Le Petit Pariaien'den: 
Beş senedenberi arı ırkına mensup 

bir kadınla münasebette bulunmakta 
olan Otto Joffe adında bir Yahudi, bu 
kadından bir çocuk sahibi olduğun -
dan, Berlin mahkemesi tarafından 15 
ay hapse mahkum edilmiştir. 

Nuremberg kanunu bu gibi kadın
lann bir temerküz kampına gönde 
rilmesini emretmekte ise de bu kadı· 
nın da oraya gönderilip gönderilemi
yeceği malüm değildir. Çünkü çocuk 
bugün dokuz aylıktır ve doğduğu za
man kanun henüz neşredilmemi§ti. 

Bir Obüs İCjinde 
Bulunan Servet 

Le Matin'elen: 
Strasburg'ta Ernest Kı:mel adında 

biri evinde tamirat yaptırmakta iken, 
evin sahibi tarafından döşeme tahtala. 
rının arasına saklanmış büyük bir ı>· 
büs bulmuştur. Bu obüs açılınca için
de külliyetli miktarda altın bulunmuş. 

tur. Bu altınlar 200 bin akın frank 
kıymetindedir. 

'' Fransa Vazifesini 
Yapmıştır,, 

''Le Matin•' elen: 
Habeş meselesinde artık Farnsanın 

bir koltuğa kurulup ta seyirci kat. 
maktan başka yapacak bir teşebbüsü 
kalmamıştır. Biribirlerile döğüşen 
kimseleri ayırmak için Fransa sahne· 
ye çıkmakla haksızlık mı etmiştir? Biz 
öyle zannetmiyoruz. İhtiras devri ge· 
çince Fransanın dostluk ve sulh kay
gusile hareket ettiği anlaşılacaktır. 
Bunlar bir millete ve bir hükumete şe· 
rcf veren endişelerdir. 

Fakat bir ihtilafta bir dosta bir el 
uzatılınca, o eli tutmak için onun da 
hiç olmazsa bir emek sarfetmesi la· 
zımdır. Harp yolu kadar müşkül olan 
bu sulh yolunda göğsü açık bir hald~ 
ilerliyen bir kimse, arkadaşları tara. 
fından terkedilmemelidir. İmkansızlık 
karşısında kendini harap etmek bir şe
ye yaramaz. Fransa vazifesini yapmış· 
tır. hatta bazılarının dediği gibi vazi· 
fesinden fazlasını bile yapmıştır. 
Şimdi, başkaları da vazifelerini yap· 
sınlar! .. 

Dünya Daha 
~abuk Dönüyor 

Le Matin'den: 
Almanyada fizik enstitüsü, uzun 

tarassudat neticesinde, küreiarzın ha
ziran 1934 ten sonra birdenbire daha 
çabuk surette dönmekte olduğunu tes
bit etmiştir. Küreiarzın devrinde görü. 
len bu sürat, günde bir saniyenin bin
de dördü nispetindedir. Bu da senede 
bir saniye demektir. 

yıkıldığı anlaşılan veliahdin sarayı .. 5 ve 6 - Muvaffak bir hare
ketten sonra Dessie•ye dönen Habeş süvarileri sarp arazi üze
rinde talimlerine devam ediyorlar. 

evif /h:,: .t=ır -
"' el).Me ıer 

Onbeş Yıllık Bir Yük 
Ortaköyden Mağınun imzasile: 
"Otuz dört YGfınelayım. Evleneli 

on beı aene oluyor. Ben on dokuz 
yaıında, eıim on dört iken aileleri. 
miz bizi birleıtirdiler. Ne o, ne ben 
bu birleımenin ıebebini anlamamıf
tık. Yalnız .aevcemin mühim bir ur. 
veti vardı ve babam bu servetin 
baıka ellere gİtmemeai için akra. 
bamdan olan bu kızı bana almııtı. 
Halbuki kızcağızın çocukluğundan. 
beri dimağı yerinde deiildi. Sıhhati 
her zaman bo:aıktu. Evlendiğimiz. 
den üç dört aene ıonra o artık hen. 
dini ve etrafını bilemiyecek bir ha. 
le geldi. Bütün tedavilere raimen 
bu kadıncağız kimaeye tecavüz et. 
memekle beraber kendine malik te 
değildir. Ben on bef senedir evli. 
miyim, bekar mıyım? bilmiyorum. 
Hayatıma kar'fan bu zavallı kadı. 
nrn hazin hali bana d 1 derin bir hü. 
zün verdi. Son derece melankolik 
bir adam oldum. Aile do.tu bir dok. 
tor bana hemen vaziyetimi ıalah 
etmemi tavaiye etmeaeydi •İze bu 
mektubu da yazmıyacaktım. Çünkii 
hiç ırünahı olmadan hayatını bana 
veren kadından ayrılmağı aklımdan 
reçirmemittim. Fakat eloatumuz ba. 
na bu vaziyetin aıhhatim üzerinde 
lena teairleri olduğunu, ondan ayrı. 
larak evlenmemi elzem gördüğünü 
aöyledi. Bu tavaiyeyi yerine getir. 
melde vicdanım rahataız olma% 
mı?" 

Tarif ettiğiniz gibi bir eşten ayrıl· 
mağa kanun müsaittir ve kanun vic-

dana aykırı gelen bir harekete mllsa• 
ade etmez. Mademki eşiniz etrafında
kileri takdirden acizdir, sizin srhhati· 
niz ve hayatınız için temin edeceğiniz 
değişikliği de bilmiyecek, anlamıyacak 
demektir. Akli sıhhati yerinde olmı
yanlar için çok defa etrafında tanıdık 
bulunmaması, yabancı muhitler hayır· 
1ı olur ve dostunuzun tavsiyesini ye
rine getirmekle siz yalnız kendiniz 
için değil, belki onun için de iyi bir 
iş görmüş olursunuz. 

• Para Vermiyor, Acaba 
Sevmiyor mu ? 

D. J. E. yazıyor: 
"Akrabamdan bir kadın, kızım 

bana vermek iatiyordu. Onlarla ko. 
nuftum. Oniveraite tahailimi bitir. 
meden cvlenemiyeceğimi d ı anlat
tım. Kabul ettiler ve ondan aonr• 
kızla mektuplapnaia baıladık. Bu 
kız bana karfı •on derect> hararetli 
bir rabıta gö.teriyordu. Onlan tee
rübe için bana ayda on lira bof'f 
vermelerini i.teJim. iki aydanbırl 
cevap alamadım. Bu ne elemektir? 
Bana karfı rabıtaaı bir hiçten mi ibo 
retmit?' 

Anlaşılan tahsilinizin sonuna kadar 
size yardım etmelerini istemişsinis. 
Fakat aranızda henüz nişan bile ol· 
madığına göre siz bu yardımı nasıl is
tiyorsunuz ve onların buna razı •lma. 
malarını kızın size karşı rabıtasında 
şüphelenmeğe bir delil diye nasıl gös
teriyorsunuz? Anlıyamadık. 
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~:.~~N~~~yel Ekonomi Piyasa - - Borsa Hikaye Pencereden 
Yazan: ----.-wıt11 ........... w.••m1P---ltllal .. ..._ 

EKONOMiK KRONiK BORSA VE PiYASA 

Borsa ve Para 
Borsa, barometre gibidir. Sosyal ta devam ediyor. Arsıulusal mübadele· 

bünyede bir fiyevri başladı mı, bunun deki emniyetsizlikten sonra yine bu sa , 
akislerini derhal borsa kotlarında gör- hadaki siyasal endişeler, bu devlet pa
mek kabildir. ralannın istikrarına mani oluyor. Kam 

İtalyan • Habeş ihtilafının barış yo· biyo muamelatı, herhangi bir siyasal 
liyle halline imkan bulunduğu zaman rüzgarın keyfine uyarak bocalıyor, 
herşey aşağı yukarı düzenle gidiyor • kıvranıyor. Bu böyle devam ettiği 
du. Fakat vakta ki Laval - Hor planı müddetçe, para piyasasında düzenlik 
iflas etti, İngiliz Dış işler Bakanı tepe. teminine imkan kalmıyor. Ve arsıulu· 
si aşağı yuvarlandı. Faris borsasında sal mübadelenin inkişafı için, en birin. 
da derhal birçok obligasyonlar da su- ci sel:iep olan "istikrar,, ortadan kal • 
kuta başladı. Fakat borsada bu hal gö kıyor. 

ründüğü zaman vaziyetin vehametine Şurasını ehemmiyetle kaydedelim 
hükmetmemek lazımdır. Çünkü borsa ki dünya ekonomisinin bu ıztıraph an
ekseriya zevahire göre hükmünü verir larında Türkiyenin vaziyeti çok sağ • 
ve esham tahvilat üzerinde oynamak lamdır. Birçok devletlerin ekonomik 
için mantık aramaz. Spekülasyon'un bünyelerile bizim ekonomik bünyemiz 
kolladığı şey1• endişedir. Endişe hava- arasında mevcut olan fark, bizim lehi
sını gördüğü zaman, bunun haklı veya mize hizmet etmiştir. Netekim dünya. 
haksız olduğuna bakmadan derhal ha- yı sara.o kriz ve işsizlik Türkiyede as
rekete geçer. Bu meyanda birtakım ser la görülmemiştir. Bunun ,en birinci se
vetler yıkılır. Birtakım servetler tees • bebi. onların evvelce ihracatçı ve bi -
süs eder. Korkudan ölmenin en açık ~jm ithalatçı bir memleket oluşumuz· 
şekli burada görülür. dur. Ekonomik planın tatbikı ile, bizim 

Faris borsası işte birkaç gündür dün . kalkınmamıza hizmet eden sebepler, 
yayı saran bu korkunç dedikodulardan bize ihracatçı olanların · aleyhine rol 
istifade yoluna girmiştir. oynamıştır. Türk parası her zaman ol-

Ekonomik kalkınmanm yeniden te- duğu gibi sağlamdır. Herşeye karşı ted 
essüs etmeğe başladığı, endüstriyel is- bir alınmıştır. Onun için geçenlerde 
tihsalatın.artıp yeni mahreçler buldu· Şükrü Kayanın bir söylevinde bildirdi
ğu sırada ltalya _ Habeş harbinin bu ~. . . 
şekilde böyle bir kalkınmaya vurduğu ~ı gıbı bu arsıulusa~. karışıklık devre-
darbenin ehemmiyeti inkar edilemez. sınde tasarrufunu Turk parasına yatı-

Diğer taraftan muhtelif devletlerin ranlar daima istifade edecekler • 
paraları da hala gayri müstakar olmak dir. - Mümtaz FAiK 

Zeytinyağı 
Piyasası • 

İstanbul Piyasasına Faz
la Mikdarda Yağ Geldi 
İstanbul piyasasına istihsal mer

kezlerinden küJiiyetli miktarda mal 
gelmiştir. Son günlerde J aponyaya 
bir miktar zeytinyağı gönderi imiştir. 
Yemeklikler 40, ekstralar 45 ve sa
bunluklar 35 kuruştur. 

Bahk ihracatı 
Gittikçe Artıyor 

Yunanistana Ehemmiyetli 
Mikdarda Balık Çiidiyor 

24 Birincikanun SALI 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangr 
20 Liret 
20 Belçika Franırı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mec;idiye 
Banknot 

Alış 

618.-
124.-
164.-
165.-
80.-
22.-

810.-
81.-
93.-
22.-
29.-
22.-
22.50 
10,50 
22.-
51.-

33.-
31.-

944.-
52.75 

235,-

Satış 

622.-
126.-
167.-
170,-
84.-
24.-

814.-
83.-
96.-
24.-
32.-
24.-
25.-
13.-
24.-
54.-
35.-
32.-

945.-
53.25 

237,-

Çekler 
Pariı üserine 
İngiliz lira f ı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Aausturya 
Mark 
lsveç kuronu 

lZ,06 
620.-
0,79,50 
9,87,28 
4.71.96 
2,44,88 

64,50,15 
1,17,26 

19.20,85 
4,24,25 
1,97,70 
3,12,62 

Esh a m 
İş Bankası Mü. 
., N. 
,, ... H .. 
Anadolu % 60 

" % 100 
Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Defirmencililr 
Sarlı: Merkez Eczanesi 

93.-
9,80 
9.85 

25.60 
42.50 
14.-
22,75 
8.-

14.50 
2,20,-

9,30 
62,50 
23.
S,75 
9,40 
4,20 

[ÖBŞ PIVAS~] 2 1 • 12 • 935 ____ ,_'C_ aWWWWlınl!Wlll Ege mıntakasmda, zeytinyağı fiat
Iarmda değişiklik yoktur. Muamele
ler ehemmiyetsiz küçük partilere in
h;sar etmiştir. 5 asidli yağların ~ilo
su 33 kuruştur. 

Son günlerde balık çok çıkmağa 
başlamıştır. Birkaç gündenberi tori
ğin çifti 10 ile 50 kuruş arasında oy
namaktadır. Yunanistana ehemmiyet
li miktarda balık ihraç edilmektedir. 
İtalyadan balık talepleri de devam e
diyor. Türk - İtalyan ticaret anlaş
masının bitmiş olaması dolayısiyle 
ihracat yapılamıyordu. Anlaşmanın Hamburgta: (Fındık) 
yeniden bir ay uzatılması dolayısiyle Giresun kabuklu ~:2.K', 26.28, ka-

İskenderiye zeytinyağı piy;ı.,ası-'In 
istekli olduğu, fakat Türkiyede!l pek 
az mal geldiği bildirilmektedir. Bu 
piyasaya Yunanistandan da mal gel
memektedir. 

Yunanistan: Zeytinyağı fiatların
da değişiklik olmamıştır. Rafine yağ
ların beher okkası 36 - 37 ve % 5 a
sidli yağların ise 34 - 37 Drahmidir. 

Romanya: Zeytinyağı piyasasında 
toptan fiatlar menşe ve cinsine göre 
şöyle bildirilmektedir: 

Yunon birinci mal kilosu fıçıda 68 
Ley, İkinci mal (20 kiloluk tenekeler 
de) 90 Ley. 

İtalyan malı (1 kiloluk tenekeler
de) 120 Ley. 

Fransız malı (1 kiloluk tenekeler
de) 125 Ley. 

İspanya: İtalyaya tatbik edilen zec 
ri tedbirlerin İspanyol zeytinyağı ih
racatı üzerinden iyi tesir yapması ve 
İtalyanın boş bırakacağı mahreçler
den istifade edilmesi ümidi mevcut
tur. Bununla beraber fiatlarda henüz 
bir tebeddül görülmemiştir. 

Köstence Y oliyle Gönderilen 
Mallar Çabuk Gitmiyor 
İhraç maddelerimizin ucuz ve çabuk 

gitmeleri için tercih edilen Köstence 
yolu son zamanlarda bazı şikayetlere 
yol açmıştır. Sevkolunan maddelerin 

No.41 

Polis Nikol 
MOR/S LOBLAN 

- Elbette .. Arsen Lüpen kartıdır 
o .• An'anelere hUrmet edelim. Alek
sandra lfıtfen kapıyı açar mısınız? 

Aleksandra kımıldamadı. Acaba he
yecandan mı böyle mefluç bir hale gel· 
mişti? 

Bressak kapıya doğru koştu ve bir 
küfür savurdu: 

- Vay canına 1 dedi, kilitlemişler 
bel 

Nikol müstehziyane cevap verdi: 
- Ayol, kapıyı kilitlediğimin far

kına da mı varmadın? 
- ver §U anahtarı bana 1 
- İyi ama, iki anahtar var. Hem 

dış kapının, hem iç kapının. Hangi
sini vereyim? 

- İkisini de ver. 
- Amma da yaptın hat Kapılan 

açıp da işine giden bir -adam gibi çr· 
kıp gdecek misin? İşte bu olmadı. 
Şunu bil ki seninle kapı arasında Ni
kolün demir gibi iradesi vardır. Bu
gün burada ya sen, ya ben! Silahsız 
düellomuza da Aleksandra şahit ol-
sun. 

yilrüdü, yü.zü 

Italyan talepleri de karşılanacaktır. buksuz. 1. '2. K. 56 Turk hrasıdır. 
İtalyadan balık için ithal müsaadesi Berlınde: (Yumurta) 
de alındığı haber verildiğinden bu- ı --· Polcm}'ci~ - S Ot:t"mlilt, ss..=:ını 
günlerde sevkiyata başlanacaktır. Tir Gramlık, 60 - 65 Gramlık, 65 den 
yestenin C!1 büyük ktmserve fabrikası fazla. 

50 
_ 

sahibi de balık almak üzere tayyare Bulgar 45 - 50 Gramlık 8.25, 
ile şehrimize gelmiştir. Fabrikatör ba 55 Gramlık 8.75, 55 - 60 Gramlık 
Iık gemilerini de, limanımıza gelmek 9.7~. 60 - 65 ~r~lık 10.50, 65 deu 
üzere yola çıkarmıştır fazla 11.25 Fenıktır. 

___ • _ Liverpolda: (Buğday) 
1 K.evvel 6 Şilin 5.50 Peni, Mart 6 

İpek Sanayinin Islahı için Şilin 2.75 Peni. 

Tedb. l Mısır K.evvel 16 Şilin 10.50 Peni, 
ır er K.sani 16 Şilin 9 Peni, Mart 16 Şilin 

lpek eanayilnin ıslahı için tetkikat 9 Peni. 
yapıldığını yazmıştrk. Bu hususta bur 
sada da 80 maddelik bir talimatname 
hazırlanmış ve şehrimize gönderilmiş· 
tir. Bu talimatnameye göre ipekli ku· 
maşlara sun'i ipek ve kreplere de floş 
karıştmlmıyacak, sun'i ipek yalnız fan 
tazi kumaşlarda kullanılacaktır. Bun
dan başka, kumaşların cinsine göre en 
teri de tahdit edilmiştir.Bursadan ge
len talimatnamede baZT tadilat yapıla
rak sanayi genel direktörlüğüne gön
derilmiştir. 

gidecekleri yerlere pek geç varmaları 
bu şikayetlerin başında gelmektedir. 
Bu cihet bazı maddelerin yollarda bek 
leyerek bozulmasına da sebep olduğun· 
dan Türkofis icap eden tedbirleri al
mak üzere alakadarlar nezdinde teşeb 
bilsata girişmiştir. 

Artık konuşacak başka bir şey de kal
mamıştı. Vakit iyiden iyiye daralmış
tı. Polis gelmeden evvel, ihtiyar Ni· 
kolü bir hale yola koymak ve anah
tarları da elinden alıp çıkıp gitmek 
lazımgeliyordu. 

İki adım daha yürüdü. 
Nikol güldü: 
- Haydi, haydi, dedi, durma 1 Be

yaz saçlarıma bakma 1 Haydi yahu, o 
kadar cesaretin de mi yok? 

Bressak bir adım daha attı ve bir
denbire vücudunun bütün sıkleti ile 
hasmının üzerine sıçradı. İkisi birlik
te yere yıkıldılar. Vahşiyane bir bo
ğuşma başladı. Nikol kendisini kur· 
tarmağa çalışıyor, fakat Bressakın taz
yikini de pek çözeceğee benzemiyor
du. 

Aleksandra, hiçbir hareketsizt sah· 
neyi korku içinde seyrediyor, girişi· 
len boğuşmanın neticesi üzerinde mü
essir olmak istemediği anlaşılıyordu. 

Kavga çok sürmedi. Breasakın iri
yarı yapısına, Nikolün geçkin yaşı
na rağmen, az sonra emniyet miifet
tişinin doğrulup kalktığı görüldü. Ne· 
fesi bile daralmamı§tı. Hatta gülüm
süyordu •. 

Halbuki Bressak, boylu boyuna U• 

zanmışt yü.zil İstırap ifade eden takat. 
lüslerle gerilmiş, hareketsiz yatıyordu. 

-2-

Muhtelif P iyasalarda Pamuk 
Fiatleri 

Mısır piyasalarına gelen malumata 
göre Nevyork ve Liverpolda pamuk 
fiatları oldukça yükselmi§ ve bu du
rum Mısır piyasasında derhal tesirini 
göstermiştir. Bu suretle muameleler 
hararetlenerek önemli miktarda vade 
li satışlar yapılmıştır. 

Muhtelif piyasaların fiat durumla-
rı aşağıda gösterilmiştir: 

N evyork İkinci kanun teslimi 12,20 
Dolar, Mart teslimi 11,79 Dolar. Li
verpol Amerikan Birincikanun tesli
mi 6,53 Pens, Mart teslimi 6,49 Pens. 
LiYerpol Upp Birincikanun teslimi 

dona kalmıştı. Antuan Bressakın, bu 
mücadelede mağlup düşeceğini aklına 
bile getirmediği pek iyi anlaşılıyordu. 
Karşısında yerde yatan adamın man
zarasını havsalası almıyordu. 

Bressakın ceplerini yoklıyan, silah
larını, tabancasını ve hançerini çekip 
çıkaran Nikol, Aleksandraya: 

- Siz merak etmeyiniz, dedi, bu, 
yalnız benim bildiğim bir usuldür, ki 
hiç şaşmaz. Yumruğumu göğsünün 
ortasına ve midesine doğru sallarım 
ama, başkaları gibi değil.. O yumruğu 
yiyen de ölmez. Fakat hiç olmazsa 
bir saat kıvranır, insam rahat bıra
kır. Vah, zavallı Lüpen vah .. 

Aleksandrarun, ne tuhaftır ki. endi
şe filan duyduğu yoktu. Zaten hadise 
karşısında alacağı vaziyeti tesbit et
mişti. Sordu: 

- Peki, §imdi bu adamı ne yapa· 
caksrnız? 

- Kimi? Bunu mu? Ne yapacağım? 
Adliyeye teslim edeceğim. Bir çeyrek 
aaat sonra kelepçeler bileklerindedir. 

- Yok, bunu yapmayınız, çok rica 
ederim, bırakınız gitsin 1 

- Dünyada bir yere bırakamam. 
- İstirham ederim. 
- Bu adam için benden istirhama 

kadar lüzum gördüğünüze şaşıyorum. 
Fakat siz kendiniz için bir talepte ve 
emirde bulunursanrz .. 

Bressak bir iki adım 
çelik gibi sertletmişti. 

Nikol hiç yerinden 
Genç kadrnrn yüzü hiç beklemediği 

kımıldamadı. böyle bir netice karşısında hayretten 

- Ben hiçbir şey istemem. Ne is
terseniz, onu yapabilirsiniz. 

Bu sözleri demin korkudan titri-

istikrazlar 
Türk Borcu I 

" ,.n 
,. ,. III 

İatikrazi dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvaa - Erzurum 1 .. • il 

25.27,50 
23,35 
23,45 
95.-
95.-
98.50 
95.-

Mısır tahvilatları 

1886 t 
1903 II 
1911 III 

ııo.-
83.-
81,50 

112.-
84.-
82.50 

Tahvilat 
Rıhtnn 
Anadolu 1 ve U 

,, III 
Anadolu mümessil 

ıo.-
43,15 
43.-
46,35 

ZAHiRE BORSASI 

İstanbul Tecim ve Zahire Boraan.ındı 
dün muamele ıören maddeler ıunlardu: 

ARPA 
Cinsl Ks.P. 

Y cmlik çuvallı S.S 
BUGDAY 

Sert 7,-
Yumuşak 7,15 
Ekstra 8,20 
Çavdar 5.5 

FINDlK 
lç SİV1'"İ 53.20 
Kabuklu -.-

C EV t Z 
İç -.-
Kabuklu 13,20 

TİFTiK 
Of lak 79.-

YAPAK 
Tralı:ya 

YUN 
Yıkanmıı (cüz) ,0,20 

BEYAZ PEYNiR 
Tam yailı 
Yanın yaih 
Yağsız 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 
linci yumu. 
1 inci sert 

23.-
-.--.-

UN 
1000 
950 

72 k. 815 
170 

Miktan 

Taze Yumurta 
istiyorlar 

Almanlar Konservelik 
Yumurtadan Şikayetçi 

Alman hükumeti ithalat daireleri 
Ekonomi Bakanlığına bir mektup gön 
dermiş ve bakanlık ta bu mektubu 
Türkofis şubelerine yaymıştır. Bu 
mektupta Türk yumurtalarının kon
servelik olarak gönderildiğinden bah
sedilmekte ve taze yumurtalar da 
gönderilmesi istenmektedir. Türko
fis yumurta ihracatçılarını toplıya
rak vaziyeti bildirmiş ve bu hususta 
görüşmeler yapılmıştır. İhraç edile
cek maddeler üzerinde dikkatli bulu
nulmasının ve dış pzarların talepleri
ne göre hareket edilmesinin kendi 
menfaatleri iktizasından olduğu ayrı
ca tacirlere bildirilmiştir. 

7,60 Pens, Liverpol Upp Mart tesli
mi 7,63 Pens, Liverpol Sakel Birinci
kanun teslimi 9,10 Pens, Liverpol Sa
kel Mart teslimi 8,91 Pens. İskende
riyc Sakel Birincikanun teslimi 17,25 
20 Mısır Kuronu), İskenderiye Upp 
İkincikanun teslimi 13,77 (20 Mısır 

Kuronu), İskenderiye Upp Şubat 
teslimi 13,65 (20 Mısır Kuronu) dur. 

Yunanistan pamuk piyasasında ise 
düşkünlük kaydedilmiş ve fevkalade 
kaliteler üzerine muamele olmamış-
tır. 

yen, fakat şimdi kendisine bakim O· 

lan bir kadın metanetile söylemitşi. 
Tavrında bir gurur, bir azamet, gözle
rinde meydan okumaya benziyen ıon 
derece sakin bir acaiplik vardı. 

Nikol yanına yakla§tı ve yavaş ses
le dedi ki: 

- Ben sizden istirham edeceğim, 
dedi, hemen şimdi ve bir dakika kay
betmeden buradan gidiniz. 

- Hayır. 
- Fakat amirlerim neredeyse bura-

ya geleceklerdir. O zaman sizin için 
bir şey yapamam. Gidiniz, iyidr. 

Pencereden bakan Belkıs, annesi o
dadan içeri girince telaşla geriye dön
dü. Emine hanım hafif kızaran yüzü
ne, parhyan gözlerine hayretle baka
rak: 

- Haydi aşağı in, Faruk geldi l de
di. 

Genç kız garip bir telaş içinde eİiy· 
le saçlarım düzeltir gibi yaparak lie
men odadan çıktı. Emine hanım da 
pencereye ilerliyerek başını uzattı. 
Güneşli bir yaz günil. Pencerenin ke· 
narındaki feslegenden taze ve may
hoş bir koku yükseliyor. Emine ha
nım gözlüğünün altmdan küçük miyop 
gözleriyle etrafı araştırdı. Belkısi te~ 
laşa düşüren şeyi merak etmişti. Fa
kat ihtiyar kadının dikkatini hiçbir 
şey çekmemişti. Karşı apartımanın a
çık penceresinin tül perdesi her za
manki gibi dışarıya doğru kabararak 
uçuyor. Her yer sakin, ikindi üstü ol
duğu için dar sokaktan geçenler de 
tek tük. Eliyle fesleğenleri okşıyarak 
iğildi, derin derin kokladı, sonra ya· 
vaşça başını içeri çekti. 

Belkıs altı aydanberi, uzak akraba· 
sından Faruk isminde genç bir avu
katla nişanlıydı. 

Belkıs onun ağırbaşlılığını ilk za
manlar pek beğeniyordu. Fakat iki 
aydanberi tuhaf bir soğuklukla 
nişanlısından bucak bucak kaçıyordu. 
Çünkü iki aydır karşı apartımana 
genç bir musikişinas taşındı. Çok ne
şeli, durmadan şarkı söyliyerek piya
no çalan, sarışın, ufaktefek, mai göz
leri ,her zaman gülen ge~ bir adam. 
B•lkiei, bu adarn~n n•ıeu öyl• sardı 
ki artık nişanlısında birçok kusurlar 
bulmıya başladı. Onun ağır hesaplı 
hareketlerinden içi sıkılıyor. Faruk e
ve hiç uğramasa yüreğinde en küçük 
bir teliiş duymıyacak. Karşı apartı
manın açık penceresinde ikide birde 
manalı manalı bakarak gülümseyen 
sevimli san'atkardan bir tUrlü göziinü 
ayıramıyor, zihni hep onunla meş· 
gul. Daha ismini bilmediği halde ona 
tuhaf bir zaaf duyarak gittikçe bağla· 
myor. Annesi de bu son günlerde 
Belkisin hallerinden şüphelenmeğe baş 
ladı. Genç kızın hayatında acaip bir 
rüzgar esmekte. Artık ev işlerini bile 
savrukça yapıyor, sokağı seven kız 
sanki o değil. Hiç dışarı çıktığı yok. 
İhtiyar kadın şüphe içinde odada do
laşarak yavaş yavaş ortalığı topluyor. 
Acaba Belkisin nesi var? .• 
Tırmık yeri ·gibi kafasını hep bu 

düşünce sızlatmada. 

Birden merdivenlerde telaşlı ayak 
sesleri oldu ve Belkıs nefes nefese i
çeri girdi. Yüzü heyecandan kıpkırmı· 
zı, fakat gözleri gizlememek istediği 
bir sevinçle ışıklı annesine doğru koş
tu: 

- Anne.. Sana bir şey söyliyece
ğim, fakat ne olur bana darılma. Fa
rukla kavga ettik. O hemen düğünün 
olmasını istiyor, her şey vaktinde ge
rek diyordu. Ben itiraz ettim. Faruk 

çok fena asabileşti, nişan halkasını 
bırakıp gitti. 

Emine hanım hemen sedire çök· 
müş, gözlerini kırpıştırarak ağzı hay. 
retle açılmış, dinliyordu. Zavallı ka
dın, ne söyliyeceğini şaşırdı. Birdenbi· 
re ortada hiçbir sebep yokken bu bi· 
çim ayrılış ... 

Halbuki Belkis annesine birçok şey
leri eksik söylemişti, Faruğa verdiği 
ters cevapları hiç anlatmadı. Genç kız 
bu bozuşmaya için için müthiş sevi· 
niyordu: Oh .. Artık, onu eteğinden 
geri çekecek hiçbir bağ yok; istediği 
gibi serbest. Hemen gözlerinin önüne 
daha ismini bilmediği sevimli pencere 
komşusu geldi, kalbi çarpmıya başla· 
dı. 

Birkaç gündür Belkis kom~u apar· 
tnnanın pencerelerini kapalı buluyor. 
içi sıkılarak akşama kadar nasıl vakit 
geçireceğini şaşırıyordu. Bu son gii.n• 
lerde komşusiyle iyice işi ilerletmtş• 
ler, genç sanatkar el işaretlerile yal
varmıya bile başlamıştı .. Belkıs şimdi· 
lik ağır davranarak hiç mukabele et· 
miyordu. 

Fakat bir gün, iki gün, üç gün hep 
karşı apartımanın perdeleri sıkı sıkı 
kapalı. Belkıs her gün hırsından pen
cere önündeki fesleğenleri parmakla
rmın arasında yolarak tül perdelerin 
açılacağı dakikaları sayıyor. Onu 
görmiyeli bir hafta oldu. En I\ihayet 
bir gün dayanamadı. Hizmetçileri Ay· 
şe kadın geveze bir şeydi. Durmadan 
herkesle ahbap olur, her şeyi bilildi. 
Onu yanına çağırarak ağzını aramak 
bıtcdL · 

- Ayşe kadın, dedi, mahall~de. b~
günlerde bir sessizlik v-ar. Karşıkı hl• 
zim deli çalgıcı bile görünmez oldu. 
Ne oldu bu adama acaba? Sen bilir· 
sin? 
Ayşe kadının kırmızı tombul yüzü 

keskin bir gülüşle gerildi, gözlerinir 
içi küçük hanımiyle de en nihayet 
gevezelik edebileceği için zevkle ade-
ta baygmlaştr: .. .. 

- Onu bilmiycek ne var, a kuçuk 
hanımcığım? diye cevap verdi, şu bü· 
tün gün durmadan şarkı söyliyen ser· 
seri, Ziya bey değil mi? Dün kapıcıla· 
rı anlatıyordu. Meğerse bizim bitişik 
komşunun kızı Necla ile işi uydurmuş. 
birkaç aydır durmadan pencereden 
pencereye işaretleşirlermiş bile .. Nec
lalar bir hafta oluyor.yazlığa adaya ta 
şındılar. Kız giderken "o da gel&in., 
diye haber yollamış, Ziya bey de ha· 
vullarını alınca hemen arkasından ada 
ya gitmiş. Meğerse ne rezil herifmit 
küçük hanımcığım. Zaten ben de an· 
lamıştım ya. Herif bir türlü pencere
nin önünden ayrılmıyor, tevekkeli de. 
ğil.. 
Ayşe kadın durmadan tafsilat vere· 

rek anlatıyordu. Fakat Belkıs birden 
o kadar dalmıştı ki, onun odada oldu
ğunu bile unuttu. 

.• Demek bütün o işaretler, iltifat· 
lar bir başkası içinmiş 1 Ne budalalık. 
Nişanlısını bile zorla kendisinden so· 
ğutup ayrılmasına, o vak'adan sonra 

den kurtaracak hiçbir kuvvet yoktur. annesiyle günlerce dargın kalmaları· 
Söylediğimi iyi anlayınız. Lüpeni ben na hep bu kendisine sandığı iltifatlar, 
böyle yakalıyayım da, sonra salıvere- bir başkası için yapılan kendi üzerine 
yim ha •. Olur i§ mi bu? İhtimali bile alındığı hareketler sebep olmamış 
insanı çıldırtıyor. Bir aydır hep onun mıydı? 
için çalıştım, hep bu dakikayı bekle- Yavaş yavaş pencereye yaklaştı. 
dim. Kuş ökseye düsün, sonra ayak- İçinde garip bir hırs var: Fesleğen 
!arını çek, salıver, Benim programım- dolu saksıları yakalayıp karşı pence· 
da böyle şey yok. Bütün hayatı~ bu- relere fırlatarak camları parçalasa san· 
na vakfettim. Yakahyacağım, adliye· ki biraz ferahlıyacak .. Kapı açılıp da 
ye teslim edeceğim. Suratındaki mas- annesi: "Haydi Ayşe kadın, işine, sen 
keyi atacağım, ona karşı kin taşıyo- de Belkıs, aşağı gel!,, diye seslenince 
runı, diyemem. Fakat iğreniyorum bu genç kız gözlerinde parlıyan yaşları 

- Hayır. İlk gündenberi sizin hep 
kendi keyfinize hareket ettiğinizi gö· 
rüyorum. Eğer polis iseniz, hazan po
lisin aleyhine yürüyorsunuz. Sanki po
lisle uğraşmak daha zevkli bir eşy
miş gibi.. Benim buradan gittiğimi 
istiyorsanrz, ayni zamanda Antuan 
Bressakı da kurtarınız. Yoksa, kalı
rım. 

adamdan.. • göstermemek için saksıların üzerine 
- İğreniyorsunuz ha? Neden? iğilerek fesleğenleri koklar gibi yaptı, 
- Neden mi? Anlatırım. Çünkü siz yapraklarının ucuyla göz yaşlarını 

hakikati hiç hissetmediniz. Halbuki o kuruttu. Doğrulduğu zaman, hala du
hakikat dediğim şey de o kadar açık, daklarını sırarak ağlamamak için 
o kadar- anlaşılması kolay şey ki.. kendini zor tutuyordu. Nasıl aldan· 

Bressak doğruldu. Yüzü sapsarıydı. ~J:' ~i~n~~~~e~pl:~ct~teJ:a;:~d!~~~~: 
Nefesinin kesikliğine bakılırsa, hala da hayatını, hazır bir istikbali, her ~e
kendine gelemediği anlaşılıyordu. yi nasıl mahvetmişti? Kinle karşı pen· 
Hatta doğruldu da, kendini tutama- cerelere son defa baktı ve içini çekew Nikol sinirlendi. 

- Yoksa Bressakı bu kadar seviyor 
musunuz? 

- Şimdi mesele orada değildir. 
Mesele onu kurtarmaktadır. 

- Dünyada kurtaramam. 
- O halde ben de bir yere gide-

mem. 
- Giderseniz çok iyi olur. 
- Gitmiyorum efendim. 
- O halde başınızın çaresine ha· 

karsınız. Yalnız şunu ııöyliyeyim ki, 
dünyada bu adamı bu gece benim elim. 

dı, tekrar düştü. rek kapıya doğru yürüdü. 
Şöyle bir toplanıp da oradan ipi 

kırmak istediği, bu işi orada başa çı
karamıyacağı belliydi. 

Nikol iki elleriyle genç kadının ba
şmı tuttu ve bu zarif başı biraz da ı 
huşunetle salladı: 

_____________ , 
Yılın birkaç gün~nde hav.• 

kuvvetlerimize yardım için bı
ze başvurulduğu zaman, öde
vini istekle yapan bir ins~nı~ 
gönül rahatlığını duyarak ılerı 
atılmalıyız. 

- Bana bakmayınız, dedi, bana 1 

gözleriniz sualler sormasın. Ona ba
kınız, yerde yatan adama bakınız. 
Sevdiğiniz adama bakınız, sevdiğiniz ,, 

[Arkası varl '91 ............................... .. 
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izmitte Sıtma Mücadelesi italya -

lan Habeş kıtaatı üzerine mü•ssirdir. 
Uçaklar Şimal cephesinde şiddetle fa 
aliyette .bulunmaktadırlar. Makalle 
bölgesinde Habeş kıtaatmm Şimale 
doğru ikinci bir hareketi kaydedil
mektedir. 

Tembien dahilindeki İtalyan kıta
atınm üslerile muvasalalarını kesmek 

1 için bir çevirme hareketinden bah-se
öiliyor. Habeşlerin harekatı hararetli 
bir şekilde cereyan etfnektedir. 

Cenup cephesınde, ltalyan uçakları. 
nın faaliyetlerini arttırmaları Italyan 
!arın Uebe Şebelli ile Dolo arasında 
kuvvetli müfrezeler tahşit etmekte ol 
duklarma deHilet etmektedir. Bu müf 
rezeler hecin kıtaatı ve tanklarla tak
viye ediliyor. İtalyanların tarafından 
kaçan neferler, Habeş şeflerinin bu 
tahminlerini takviye ediyor. Bu tah
şidattan İtalyanların Bale vilayetine 
taarruz niyetinde oldukları istidlal 
edilmektedir. Gocamda çıkan ehem -
miyetsiz bir isyan, hükftınt:t tarafın . 
dan gönderilen 250 neferle bastırıl
mıştır. 

İzmit, (Hususi muhabirimiz bildi:iy~r). - Sıtma mücade
lesi son aylarda önemli bir duruma g1nnışt1r. Bataklrkları ku
rutma yolunda durmadan çalışılmaktadır. Yukarıki resim Dip
siz bataklığında açılan bir kanalı gösteriyor. 

Bolaman Köprüsü Bitiyor 

Fatsa, (Hususi muhabirimizden) - Kazanın Ordu ile irtiba
tını temin eden Bolaman ınnağı köprüsü tamamlanmak üzere
dir. Y ollann toprak tesviyesi yapılmıştır. ünümüzdeki sene 
içerisinde de taş döşenmesine başlanacaktır. Yu~arıki resim, 
Bolaman asma köprüsündeki inşa faaliyetini gösterıyor. 

İtalya T rablustan 
Mısıra Hücum 
Edemez 

Lindberg ingiltereye 
Yerleşecek 

Nev. York, 24 A.A. - Tayyareci 
Lindberg'in gazeteler tarafından 
ifta edilen Avrupava hareketi gc 
yet gizli tutulmakta idi. 

1 tal yanlar yalanlıyor 
Roma, 24 A.A - Selahiyettar me-. 

hafilde, Habeşlerin Adikalayı işgal 
ettikleri haberini kat'i olarak yalan
lamaktadır. 

Son Muharebenin 
Yeni Tafsilatı 

Asmara, 24 A.A. - lstefani ajan-
sından: . 

Pazar günü Enda - Marian deni. 
len mıntakada vukua gelen muha _ 
rebe hakkında aıağıdaki tafsilat a
lınmıştır: 

5000 Habeş muharibi, Tembien 
mıntakasında tathir ameliyesi yap -
makta olan İtalyan ve Eritreli kuv. 
vetleri ihata etmek teşebbüsünde bu 
lunmuşlardır. Cok arızalı ve orman. 
Irk olan arazi Habeşlerin bu teşeb. 
büıünü kolaylaştırmıştır. Ancak 
Habetler, tam ltalyanlann ıol ce-
nahını çevirmeğe girittikleri sırada 
topçu ve tayyare kuvvetlerinden mü 
zaheret gören ltalyan müfrezeleri 
mukabil taarruza geçmişler ve 
Toogua denilen vadiye sürmüşler _ 
dir. 

Eritreli kuvvetler, Habetleri takip 
ederek onları ~ğır zayiata uğrat _ 
mııl .. rdır. 

1 talyanalra Göre İki 
Tarafın Z a y i a t ı 

Aamara, 24 A.A. - Röyter ajan
sı aylarından: 

• 

Habeş 
[Baştarafı birincide] 

Resmen bildirildiğine göre evvel 
ki gün T embiende ·ıukua gelen 
muharebede 600 den fazla Habe§li 
ölmüş ve bini mütecaviz Habeşli 

yaralanmıştır. İtalyanların zayiatı 
ise şundan ibarettir: 
Beı zabit ölmüı, Üç zabit ile yüz 

kadar askeri yaralanmıttır. 
iki ordunun zayiatı arasındaki bu 

nisbetsizlik, tayyarelerin a&karile -
re fevkalade müzaheret etmesin • 
den ileri gelmiştir. 

Askariler, toprak Üzerine tayya. 
relere teşekkürü ifade eden yazı -
lar yazmışlardır. 

Mareşal Badogli
onun bir Telgrafı 

Roma, 24 A.A - Mareşal Badog
lio. şu telgrafı göndermiştir: 

Bu aym 22 sinde Addis - Abbi'de 
vukua gele nmuharebede Habeşlerin 
zayiatı 700 ölü ile 2000 yaralrya baliğ 
bulunmaktadır. İtalyanların zayiatı 
ise yedisi zabit ve 150 si asker olmak 
üzere 157 maktulden ve 167 yaralıdan 
ibarettir. 

İtalyan kıt'aları, hiçbir mukavemet 
le karşılaşmaksızın Addi - Abdi'nin 
güneyinde hareketlerine devam et
mektedirler. 

Japonlar Adisababada 
Elçi 1 i k Kuruyorlar 

Cibuti, 24 A.A. - Hollanda kızıl 
haçına ait sıhhiye otomobilleri ile 
mühim miktarda levaznn, Habeıis. 
tana götürülmek üzere buradan ge
çirilmittir. 

Adiaababa'da teşkili kararlaıan 
yeni Japon elçiliğini kurmak üze. 
re Üç Japon diplomatı da buradan 
geçmitlerdir. 

Eritreye giden ameleler 
memleketlerine döndüler 

Beruttan Yeni Gün gazetesine 
yazılıyor: 
"İtalya hesabına Eritreye giden 

Suriye ve Lübnanlı amelelerden kaç 
mağa muvaffak olanlar geriye dön
mekte devam ediyorlar. Şimdiye ka 
dar bu suretle kaçarak gelenlerin 
sayısı 41 kitiyi bulmuıtur. 

Gelen amelelerden bir kısmı, ltal 
yan ajanlığına giderek binaya hü. 
cum etmi•lerse de polis tarafından 
menedilmiılerdir. Amelelerin anlat 
tıklarına göre, Suriye ve Lübnan -
dan Eritreye giden bir amele kafile 
si Hergilo ormanında vahti hayvan 
ların hücumuna uğramııtır. Bu hü -
cum neticeainde 18 kiti vahşi ha.y -
vanlar tarafmdan parçalanmı~ın .• , 

(Baş tarafı 1 incide] 

hiJ yolu ki, ltalyanlar burada lngL 
liz donanmasının topları altında e. 
rirler. lllinciıi cenup yoludur ki, 
bu yoldan gelebilecek kuvvetler 
Marsa Matruha mevkiine geldikleri 
zaman, yukarıda anlattığım müı -
küllerle karşılatacaklardır. Böyle 
bir teıebbüse burada çılgınlık naza 
rile bakılmaktadır. 

Lindberı çocuğunun çalınması ve 
onu çalan Hauptman'ın yeniden aor 
guya çekilmesi hakkında ilbay Hof. 
man tarafından bu defa verilen ka. 
rar üzerine lngiltereye yerlepnek 
niyetindedir. 

ıse başladı 

Onun içindir ki, Mısırlılar her ih
timali dütünınekle beraber, müste
rihtirler. Bütün bunlardan bafka 
Mıaırda timdiye kadar alman u -
keri tedbirler ki.fi addedilmiyerek 
mütemadiyen daha lfenİ tedbirler a
lınmaktadır. 

Huduclcla mu•acleme 
olduğu yalanlanıyor 

Kahire, 24 A.A. - Resmi bir teb. 
~iğ, İtalyan karakolları ile Mısır -
Jngiliz karakolları araamda bir çar
pıtma olduğu haberini kat'i surette 
yalanlamaktadır. 

Bu tebliğde deniliyor ki: Bu ha. 
ber, ihtimal, İtalyan otomobillerinin 
aeçenlerde kaseli olmayarak budu -
du 1reçmi§ olmalarından 1ralattır. 

Arazi ve Bina 
Vergileri 

Arazi ve bina vergilerinin vilayetler 
hususi idarelerine terki hakkındaki ka. 
nunun bugünlerde vilayete bildirilmc
ai beklenmektedir. Bu vergilerden do
layı iki milyon lira kadar bir para ltı
tanbul hususi idaresine geçecektir. An. 
cak buna mukabil kazanç ve sayım .ver 
gilerinden hususi idarenin hissclerı ha 
zineye kalacaktır. Bu suretle hususi 
idarenin geliri çoğalacak değildir. Yal 
nız verginin alınması şekli iyi bir yola 
girecektir. Istanbul Finans teşkilatın -
dan bazı memurlar da hususi idareye 
ıeçeceklerdir. 

Filistin Radyosu 
Kuduı, 23 - Filistin radyosunun 

intaatı bitmittir. Kudus radyosu 
449 dalga Üzerinden yılba,mdan iti_ 
baren çalıımağa baflıyacaktır. 

lrakta Hava Kuvvetleri 
"Yeni Gün,, gazeteıine Bağdattan 

bildiriliyor: 
"HükUınetin İngiliz fabrikalanna 

umarladığı 35 son sistem bom bar -
dnnan uçağı nisan aymda.. Bağdada 

f selerek hava kuvvetlere eklenecek_ 
tir.,, 

Recep Peker Geliyor 
~ 24 (Huıuıi muhabirimiz· 

~en) - Parti Genel Sekreteri Re
cep Peker lstanbula hareket etti. 

Lindberge göre, bu davada bazı 
siyasal meseleler mübalagalı suret. 
te amil olmuştur. Bundan başka, 

aon zamanlarda kendisine, üç ya _ 

tmdaki oğlu Conun da kaçmlacağı 
na dair birçok tehdit mektuplan gön 
derilmiştir. 

Dıt Bak •. nlığı, Lindbergin AmerL 
kadan uzaklapnaıı hakkında mu _ 
talea beyan etmekten çekinmittir. 

Çin Talebesi Vaziyeti 
Karı,tıracak 

Şanghay, 24 (A.A.) - Vaziyet 
çok gergin olduğundan Şanghay'da 
ki arsıulusal imtiyazlı bölgenin polis 
kuvveti, müdahaleye hazır bir vazi
yette bulunmaktadır. Evveli ıi.nıal iı 
tasyonunu itıal etmit olan talebe, 
ıimdi de Chenju istasyonunu ellerin 
de bulundurmaktadırlar. 

Dı, Mogolistan Mançuko 
ile birleşecek mi? 

Pekin, 24 (A.A.) - Kalgandan 
bildirildiğine göre, Çin kuvvetleri 
Şangtu Çangpei ve Şahar mıntakala
nnı tahliye etmişler ve Çangpeiyi 
Mançuko ordusuna mensup Mogol as 
kerleri işgal 'etmişlerdir. Çin mahafilin 
de bu hareket dış Mogolistanrn Man
çuko ile birleşmek yolunda bir te\eb
bils olarak karşılanmaktadır. 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmı~ 

Film Operatörleri . 
CEZMi ve REMZi 
Ressam Salahaddin 

:ımdi burada çalışıyorlar 

Sinema ve Güzel F otograf 
Cumur Batkaru ATA TORK ve 
Bakanlar Kurulu üyeleı-ile 

Türkiye Cumhuriyeti ileri ge. 
!enlerine ait fotoğraflann en İyi 

leri de bura"a bulunur. 
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sa. şimdi lngilterenin yaptığı gibi, 
Mussolininin şantajx önünde ricat et
memeğe karar verecek olursa bir Av
rupa harbi imkansız bir hale gelir. 

Romada 

Vaziyet Bedpin Bir 
Gözle Tedkik Ediliyor 

Milano, 24 A.A - İtalyan gazete
leinin, Edenin Dış Bakanlığa gelmesi 
hakkında gayet ihtiyatlı bulunmala
rına rağmen, vaziyet, bedbin bir göz
le tetkik olunmaktadır. 

Stampa diyor ki: 
Edenin tayininden sonra artık uz

laşma teşebbilsleri olmıyacaktır. Bu 
ane kadar yapılan teşebbüslere göre, 
Eden, kuvvetı uzlaşmaya tercih et· 
mektedir. 

Popolo d'İtalia ise şöyle diyor: 
Avrupadaki genel vaziyet daha zi

yade vahimleşmiştir, Laval - Hor 
pHinrnm, gömülmesinden sonra, Av
rupa, zecri tedbircilerin arzu ettikleri 
bir harp tehdidi altında yaşamakta
dır. Bugün herkes sarih vaziyet al. 
mak mecburiyetindedir. Eğer uzlaş
ma teşebbilsleri bir netice vermedi ise 
İtalyanın bunda hiçbir kabahati yok
tur. 

İtalyanlar 
Oldukları 

Şaşırmamış 
İddiasındadır 

Roma, 24 A.A - İngiliz gazeteleri 
tarafından Edenin Dışişleri Bakanlı
ğına gelişinin İtalyada derin bir tesir 
uyandırdığı hakkında verilen haber
lerdC'l'l bahseden Popolo di Roma di
yor ki: 

''İtalyan milteti, bundan dolayı, 
bir parçacık olsun, ne şaşırmış, ne 
müteessir olmuş, ne uğraşmış. ne de 
hiddetlenmiştir. Çünkü şefine emni
yeti vardır. Ve soğuk kanlılıkla aldı· 
ğı kararı hiçbir şey değiştiremez. 
Yabancıların gösterecekleri muhasım 
vaziyet her ne olursa olsun, İtalya al
dırmadan yolunda devam edecektir.,, 

Avrupada İtalya 
Aleyhine Tahrikat 

Roma, 24 A.A - Giornale d'İtalia 
gazetesi diyor ki : 

••Belçikanrn teklifi üzerine Fransa 
ve İngiltereye verilen uzlaştırma işi
nin muvaffak olamaması üzerine ye
niden bütün hızla, İtalyan aleyhtarı 
unsurlarla dolu Milletler Cemiyetine 
ve 13 ler komitesine dönülmüştür. Da 
ha simdiden, İtalyanların müstemle-

[Baştarafı birincide] 

ke haklarına karşı şaha kalkmış bir 
halde grup grup Avrupayı !talyaya 
karst delicesine bir harekete sevk için 
ilerİeyen kırmızı, yeşil, siyah, haki 
renkli bütün beynelmilelci unsurla
rın manevra ve tahrikleri gözükmeğe 
.başlamıştır. 

Herkes İzdivaç Yü
züklerini Veriyor 

Milano, 24 A.A _: İzdivaç yüzük
lerini devlete verme hareketi büyük 
bir faaliyetle devam etmektedir. Yal
nız Milanoda şimdiye kadar verilen 
yüzükler mikdarı üç yüz bini geçmiş 
tir. 

1 h r a c ı Yasak 
Edilen Maddeler 

Roma, 24 A.A - Hükumet, yün, 
artıkları, ceviz ağacı ve derilerin iş

lenmesinde kullanılan tanen ihracını 

menetmiştir. 

Hükumet, aynı zamanda, gümrük 
t:ıı Hesinin bilhassa şarap, pamuk ip
l~i, 5U kontörleri, madeni boyalar, şe 
ker, bal ve dantelaya ait hükümlerin
de çok mühim değişiklikler hazırla
maktadır. 

Akdenizde 

İngiliz Gemileri 
Manevra Yapıyor 

Kudüs, 24 A.A - Gazetelerin yaz
dıklarına göre, 14 İngiliz harp gemi
si Hayfa açıklarında manevr:ılar yap
makta ve zırhlı otomobillerle mücc:h
hez İngiliz kıt'aları Nablus civarında 
sahra hareketleri icra etmektedi:-. 

Lübnan Cumur Başkanlı
ğına 7 Namzed Var 

Beruttan Yeni Gi.in gazetesine 
yazılıyor: 

Yılbaımda yapılacak olan Cüm.. 
hurbatkanı seçimi içiı. siyasal mü -
cad~le başlamış giı,idir. Yeni Cüm -
hur batkanlrğına namzetliklerini 
koyanlar baıta timdiki Cümhur baı 
kanı Habip Saat Pata olduğu halde 
yedi kitivi bulmuştur. Seçimin· ta
mamen hür ve serbest bir ıekilde 
yapılacağına dair ali komiser Kont 
dö Martell'in beyanatı bütün ıiya -
sal partileri harekete getirmiştir. 

Seçimin hararetli olacağı anlatıL 
maktadır. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

tSTANBUL 

17: Üniversiteden nakil. İnkılap den;i. 
(Recep Peker). 18: Oda musikisi: Betho· 
fen (plak) 18,45: Haberler. 19: Muhtelit 
pliklar. 20: Keman solo (piyano refakati. 
le) 20,30: Stüdyo caz ve tango ve orkes
tra arupları. 21,55: Son haberler. 

Saat 22 den ııoara Anadolu ajansının it&· 
zetclere mahıua havadiı servisi verilecek· 
tir. 

BÜKREŞ 

12: Koro ve Noel şarkıları. 12,30: Noel 
:st'tt '!;S'CJlS:IJjJO nuıı:ı:)lqT$ :ço'El 'lllı!J(l[d 
Haberler. 10,30: Konıerin devamL 15: Son 
haberler. 18: Sözler. 18,15: Motzoi orkes
trasr. 19: Sözler. 19.15: Konserin devamı. 
20: Haberler. 20,15: Rom~n müziği plfıkla· 
rı. 20,40: Sözler. 21: Noel tombolası (Var· 
yete). 22,30: Sözler. 22,45: Danı. 

BUDA PEŞTE 

16: Büyük operadan nakil: Humperdin· 
ck'in "Haensel und Gretel., cocuk operası. 
21,25: "1986 nm proıtramı,. adlı radyo ske· 
çi. 22,10: Haberler. spor. 22.30: Bertha sa· 
lo.ıı orkestrasL (Hafi{ müzik). 

MOSKOVA 

19,20: Piyano konseri (Gilinsky tarafın. 
dan). 19,45: Edebiyat. 20.30: Sovyet edebi
yatmda kadın. 22: Yabancı dillerle konfe. 
ranslar. 

VARSOVA 

15: fl'ik. 16: Köylüye. 17: Cocuklara. 
18: Dans müziği. 19: Radyo piyesi. 19,30: 
Noel plakları. 20,45: SöTl-r. 21: Ask,.rl,.r .. 
21,30: P iyano ve şarkr (Op~a ve seren.ad 
müziği). 22: Şopen lıconserı. 22.35: Plak. 
22,50: Danı müziği.. 24: Dans plaklarL 

VİYANA 

17.05: Richard Strauss'un ''Der Rosen 
kavalier., operası (plak ile). 19: Müzik ve 
edebiyat için açılan müsabaka neticesi. 
20: Haberler. 20.10: Avusturya mtiziğin· 
den mürekkeb bir radyo popurisi. 21,40: 
Viyana fılharmonisi (Fclix von Veingart
nerin idaresinde ve Mozart, List, R. Vag. 
nerin eserlerinden). 23: Haberler. 23,10: 
Dans ve şarkılar. 

BERLİN 

17,15: Alman Noel müziği. Eğlenceli kon· 
ser (Verdi, Sibelius, Vagner, Vst vs.) 1~: 
"Size ne verdiler .. adlı şen skeç. 20: Hafıf 
müzik. 21: Noel havaları. 23,30: Gece mü
ziği ve dans. 

HAMBURG 

HAMBURG 
17: Hafif müzik. 18,30: "Aydınlık Noel 

ağacı, adlı skeç. y9,30: Noel hikayesi. 20,30 
"Valz

1 

kazanıyor,, adlı Straus müziği (Şar
kJ!.r.>. 21,45: Koro kon&eri. '23: Dan,ıı_ mü
zıaı ve ten yayını. 

BRESLAU 

17: Hafif parçalar. 19: Ameleye konser. 
20: Müzik bahsi. 20,30: Carı Maria von 
Veberin "Frei Schutz., operasL 23: Haber
ler. 23,30: Gece müziği ve dans. 24,10: 
Org konseri. 

LAYPZİG 

17: Haberler. 19: Noel hikfüvcleri. 20: 
Laypzig senfonik orkestrası (V eissbachın 
idaresinde fevkalade konser). 22: Sopran 
Ernn Sak'm iştirakile Em - De orkestrası
nın konseri. 23,30: Haberler. 24: Richard 
Vagner'in ''Meistersinger von Nürnberg,, 
operasından 3 üncü perdesi. 

KISA DALGALAR 
BERLIN 

Çal11ma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve 
49, 83 m. 

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12.20 : 25.55 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16. 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 11 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31. 55 m. 

Saat 19.15 - 23,30: Göıteril.ıt 2 veya 
üc; posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49. 
10 m. 

PAltlS 

Çalışma saatleri: Saat t1 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19. 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEHİR TİYATROSU : Saat 20 de 
(Hülleci). 

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

• NASlT - ERTUG"RUL SADi • HA· 
LİDE : Saat 20,30 da (Antikacı Mah
mut). 

* SARAY : (Ömrilmce Seninim) 
• SÜMER : (Aşk Rüyası) . 
• YILDIZ : (Dantenin cehennemi). 
* İPEK : (Hindistan Kahramanı). * TÜRK: (Gönlil istediğine gider) 
* MELEK : (Cennette Hırsız) 
* ÜSKÜDAR HALE: (Raspotin ve Ça-

riçe). • 
* KADIKÖY HALE : (Roberta) 

Nöbetçi eczaneler 

Bahc;ekapıda Mahmut Klzım - Kara
gümrükte A. Kemal - Şehremininde Na. 
zun - Samatyada Erofilos - Aksarayda 
Şeref - Defterdarda Arif - Büyükadada 
Sinasi Rıza - Heybelide Yusuf - Galata· 
da Karaköy - Taksimde Della Suda -
Taksimde Ertuğrul - Ycnişehirde S. Ba· 
runakyan - Sitılide Feyzi - Eyüpte Hik· 
met eczaneleri. 

Liman hareketleri 

Bucün limanımısa ıelccck nparlar· 
Saat 

9.-
6,30 

16,15 
17.-

Vatan Mersinden 
Saadet Bandırmadan 
Uğur İzmitten 
Ta:,urar Mudanyadan 

Fransada 

Cemiyetler 
Emirnamelerle 
Feshedilecek 
Paris 24 (AA.) - Senato cemiyet 

!erin e~irnamelerle feshi hakkındaki 
kanunu 84 muhalife karşı 207 reyle 
kabul etmiştir. Ancak emirnamelerle 
fcsh edilen cemiyetlerin devlet şura
sına müracaat etmeleri hususunda bir 
tadil de kabul olunmuştur. Devlet şu
raları bu gibi müracaatları sürat'le tet 
kik edecektir. 

Cemiyetlerin feshi hakkındaki kanu 
na göre, mefsuh cemiyetler tarafın • 
dan tertip olunacak toplannlarda bu
lunanlar 6 aydan 24 aya kadar hapis 
cezasına çarpılacklardır. ' 

Ateş salip teşkilatı fes
he karşı k o y a c a k 

Paris, 24 (A.A.) - Dün Marsilya· 
d.ı yapılan toplantı- dolayısiyle, ate§ 
salipliler teşkilatının fesh emirname • 
!erine karşı koyacağını ihsas etmekte
dirler. Bu asamblede ateş teşkilat li • 
deri -albay de la Roqueun ateş salip 
hareketi başkanlarına gönderdiği .tami 
min bir sureti okunmuştur. Bu tamim 
de şöyle deniliyor: 

Şimdi Fransada sekiz yüz bin ateş 
salipliyiz ve cemiyetlerin feshinden 
bahse cür'et ediliyor. 16 Birinciklinun 
danberi (Fransız ateş salip sosyal ha 
reketi) adını almış bulunuyoruz ve ni 
zamnamelerimiz Paris polis müdiriye· 
tine tevdi edilmiştir. Gazetemiz de bir 
şirket halini almıştır .. Istikbalimiz mü-
emmendir.,, 

Bahkesirde de 
Deneme Yaplldı 
Balıkesir, 24 A.A. - Balıkeairde 

bu gece yapılan ıtık söndürme de -
nemeai iyi bir sonuç verdi. Saat 21 
de ıehir düdüğü çalınınca bütün ıtık 
lar söndürüldü. Yirmi dakika sonra 
ikinci bir düdükle ıııklar tekrar 
yandı. Deneme ilk olmasına rağmen 
çok iyi idare edildi ve hiçbir aksak.. 
lığa uğramadı. ----
Yunanistanda 
Se(jim Ciünü 

Atina, 24 (Hususi) - Dün gece 
toplanan Bakanlar Kurulunda İkin. 
cukinunun 26 mcı günü 1932 tarih 
li seçim kanununa tevfikan nisbi U

ıul ile yeni seçimin yapılmasına 
kat'i olarak karar verilmlttir. 

Yemen Veliahdi 
Filistine Cieliyor 
Kudüs, 24 A .A. - Şam gazete -

)erinin yazdıklarına göre. Yemen 
veliahdi yakında Mıaır, Filistin ve 
Maveraüneriada bir aeyahat yap· 
mak niyetindedir. 

Bucün limanımısdao cidecek •apıu-ları 
Saat 

20.- Saadet Karabigaya 
19.- Kemal Ayvahfa 
9.- Kocaeli Bartma 

Hastane telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi Cerrahpap 
Gureba hastanesi Sehreınini Yeni· 
bahçe 
Haseki kadınlar hasunesi Alı:
sa ray Haseki cad 32 
Emrazı akliye ve asabiye has· 
tanesi Bakırköy Reşadiye kışlası 
Zeynep Kamil hastanesi Oııkü
dar Nuh kuyusu Giin Doiumu 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
Beyoğlu Zükilr hastanesi Firuzaia 
Gülhane hastanesi Gülhane 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 
Etfal hastanesi $işli 

21693 

23017 

24553 

16.60 

60179 
22142 
43341 
20510 
60107 
42426 

Çabuk srhhi yardım teşkilatı 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir. 44991 

İtfaiye telefonları 

İstanbul itfaiyesi 
Beyotlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Vcşilköy, Balıcırkö)'. BüyüJı:. 
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe Kandilli Erenköy, Kartal, 
Büyülıcada Heybeli Burgu K~alı mm· 
takaları için telefon santralmdakı m~mura 
(yanıtın) kelimesini söylemek kifidır. 

Müracaat yer1eri 

Deniz yolları acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me
murluğu) 

Sirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Sirketi merkez acen· 

tcsi Telefon 
Sar~ Demiryolları milracaat ka

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müracaat 

kalemi Haydarpaıa Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN 
KUTLAMA TELGRAFNAMELERl 

Çocuk Esirııeme Kurumu Genel Merlı:e
zi tarafmdan hazırlanan ve Viya.nada bu
trrılan "Lüks" telgraf Hatları her telıraf 
merkezinde bulunmaktadır. 

Kutlama telgrafınızın buıüılü ki.atla mu· 
tıatabınıza verilmesini isterseniz, telgraf 
müsveddesinin bir kö:seııine ''Lüks,, kelime· 
sini yazmanız ve telgraf parasından ayrıca 
15 kuruş fazla vermeniz yeter. Bu klğn. 
!arın geliri tamamen yurdumuzun yok~ul 
yavrularının bakunma ayrılmıştır. Kotla· 
ma telgrafınızı bu süslü kiğıtla alaıı mu
hatabınızın fazla sevinç duyacağına ve za. 
rafetinize hükmedeceğine ıüphe yoktur. 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun Şekerci NAZIM.· 
Fakir Çocuklara Yardımı 

Çoru~, (Hu.susi ı;nuhabirimizden) - Çocuk Esirgeme Kuru
~u, fakır ve kımsesız çocuklara bu sene yeniden yiyeçek tevzi
ıne başlamıştır. Şimdilik 30 çocuğa hergün muntazaman sabah 
ve akşam ~emekleri verilmektedir. Yukarıki resim, doyurulan 
çocukları hır arada gösteriyor. 

YENi NEŞRiYAT 

İKTISAT VE TİCARET MEC
MU ASI - Bu mecmuanın 20 n~i sa
yısı biçok yazılarla çıkmıJhr. 

.-.-AKBA-
müesseselerı 

Bütün kitaplarınızı, L~vaıım 
dosyanızı, Ecnebi ye Türkç" 
liıanlarda fazete Ye m~cmua• 

larınızı en ıyı ,eraitle 

~kba mUesseselerinder 
tedarik ı>debilıuın r 

DOKIOR 
RUSÇUKLU 
Hakkı UZEL 

9807 

Galatasdrayda Kınzulc eczahaneaı 
karşısında Sahne ıokağrnda 3 nu 
maralı apartımanda 1 numara 

9804 

- Göz Doktoru -
ŞUKRU .. ERTAft. 
Bırıncı Sım1 Mütehassıs 

Babıali) Ankara caddea• No 60 
Telf'fon '22566 670f 

BULDUM 
Hiç dökülmiyen 

PUDRAYI 

ve güzellik veren 
pudradır. B u n u 
kullananın hiç bir 

vakit, purnu parlamaz, yüzü kızarmaz. 
Bu pudra sayesinde, parlak burun, 
parıldıyan ve kızaran yüz kalmamı~
tır. Meşhur aktrisler, sinema yıldız

ları, her memleketin nam vermiş gü
zelleri, hülasa, 3.000.000 kadın her 

Halis ve nefis her türlü taze 
lokum. şeker ve şekerlemeler. 
Yeni Postane caddesi No. 11-13 

Tabii meyva usarelerile hazır
lanmış yegane mcyva tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böb
rek hastalıklarında fevkalade fay. 
dalıdır. Hazmi kolaylaştırır, inki
bazı izale eder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

Devredilecek İhtira Beratı 
"Portland çimentosu ve tuğla top 

rağı çimentoları gibi her nevi çimen 
tol~ uıulü İımftli,, hakkındaki ihti
raa ait 21 Şubat 1934 tarih ve 1772 
No. lu ihtiı-. beratı ile, «İnce ve toz ha 
!indeki bir maddenin ufak parçalardan 
müte§ekkiJ '"' rütubetlendirilmiş olan 
mevad Üzerine vazedilmek ıuretile 
küçük tanelere ifraiı usulü,. halckın
d~ ihtiru llİt 21 Şubat 
1934 t ar i..h ve 1 7 7 3 mama
ralı ~ ihtiv• ettıikl..i huLrulc 
bu kere batkaıma devir veyahut ica 
ra verilmeıi teklif edilmekte olmak 
la bu huıuıta fazla malumat edin _ 
mek isteyenlerin Calatada Aalan 
han betinci kat 1-4 numaralara mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

sabah «krema köpüğü» ihtiva eden -'•••••••••••il 
«Tokalon pudrasını» kullanıyor. Asrı kadının be~endıgı krem 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MUTEHASSlSl 

Pazardan başka günlerde (2,3U 
dan 6) ya İstanbul Divanyolu ( 104) 
yeni numaralı hususi kabineıinde has 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) uatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amel: olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kıtlık telefon 21044 

9806 

1HT1RA İLANI 
"Reakıiyon türbinlerin tanzimi 

keyfiyeti,. hakkında iatihsal olunan 
30 lkinciki.nun 1934 günlemeç ve 
1725 aayılı ihtira beratı bu defa mev 
kii fiile konmak üzere ahare devrü 
feranğ veya icar edileceğinden ta _ 
lip olanlarm Galatada, lktıaat ha . 
nmda, Robert Ferri'ye müracaatla
" ili.n olunur. 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan öliim ve malfıliytin 
acılarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de temin eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

CREME 
SIMON 
Her kadının sıhhi ve mükemmel 
bir kremden beklediği yani yüzde 
cildin mükemmeliyetini, yumu
~akhğını, tatlılığını, be§erenin ta
ravetini ve tenin beyazlığını 

temin eder. 
Her yerde satılır. 

SIMON KREM, SABUN ve 

---· PUDRASI 

KUÇUK ILA11LA R 

Profesör doktor Raşit Tahsin Tuk
savul. Sinir ve deliler hastalıkları bi
rinci ve bat öğretmeni. - Bostancı, 
Tepe mahallesi 103 numara. Telefon: 
52-232 10496 

HT RA BERATI 
Rayların tesbiti hakkında istih-

sal edilen 395/393 numero ve 12 
Kanunıani 1926 tarihli ihtira be
ratı satmak veya • devretmek ve· 
yahud Türkiyede müJtereken iş
letilmesi için konuşulmak arzu e
dilmektedir. Alakadarların (M. 
10381 Z) rumuzile a~ağıdaki ad-

rese yazmaları: (Publicitas S.A., 1 

MOND- EXTRA 

1 
Traş bıçağı dünyada en çok ün 
almış ve güç beğenenlerin bı

çağıdır. Her yerde satılır 

MlNORA 
Traş bıçağı herkesin 

bıçağıdır. 

Her yerde satılır. 

lstanbul ithalat Gümrüğü Direktör
lüğünden: 

Gümrük Komisyoncusu, maiyet memuru ve tüccar 
müstp.hdemlerinin 2-1-936 perşembe gunu saat 13 te 
Gümrük Satış Komisyonu salonunda ve komisyon hu
zurunda imtihanlarının icrası mukarrer olduğundan 
t..- !iplerin o saatte orada hazır bulunmaları ve daha ev
vel Komisyon kitabetinde icabeden kayıtlan yaptırma
ları ilan olunur. ( 8082) 

l lstanbul Deniz Levazımı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

---· 
Tahmin edilen bedeli 5200 lira' olan 40000 kilo kuru 

fasulyenin bundan evvel yapılan eksiltmesinde teklif 
edilen bedel gali görüldüğünden 1 O İkincikanun 936 
tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 te yeniden kapalı 
zarf suretiyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat temi
nat mıktan 390 liradır. İsteklilerin eksiltme saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarını komisyon başkanlığı
na vermeleri. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 
Kasımpaşada Komisyona müracaat ederler. (8044 )· 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığının 
l 3 9 lira 5 O kuruş alacağından dolayı mahcuz olı.ıp 

tamamına 2 194 lira 5 O kuruş kıymet takdir edilen Üs
küdarda Sinanpaşa mahallesinde Salacak caddesinde 
eski 8 ve 8 mükerrer yeni 34 numaralarla murakkam 
bahçeli ahşap iki kısım ev tamamı açık arttırmaya vaze
dilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbe
tinde ı;:>ey akçesi veya milli ir bankanw t i at mek
tubunu hamil olmaları icap eder. Müteı;akim vergi. 
tanzifat tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 1-2-936 tarihine müsadif cumartesi 
günü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci arttırması 13-2-936 tarihine müsadif perşembe 
6i.i.nü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek
tir, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin 
~rüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi tak
dirde son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak üzere art
tırma orı beş gün daha temdit edilerek 28-2~936 tarihi· 
ne müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede 
yayılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın 
ilstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas ka
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari
hinden itıbaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malllmat al
mak istiyenlerin 934-2818 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlayacakları ilan olunur. (8096) 

uc; AYDA Bic;Ki ve DiKiŞ 
Maarif Vekaletince müıaddak Gedikpaşa Biçki ve Dikiş mektebi Müdi· 

re"i : Diplomalı NOEMl ASADURY AN, Gedikpaşa Bali

paşa caddesi Esircikemalettin sokağı Bay Vahram A1aduryan eczaneei 
fevkinde No. 1. Birçok senelerdenberi müesseıem yüzl~rce terzi ve ma· 
:ıca~tar mezunlarının muvaffakiyetleri ve içtimai hayatta ihraz ettikleri 
mevki dolayısile gurur hisseder. En son ve kolay metodla üç ayda tuva
let, erkek ve kadın tayyör ve beyaz takımları teferruatile mükemmel 
oğ~tir ve devir sonunda maarifçe müsaddak şehadetname verir. Mezun 
olan bir~.ok Bayanlar kendi hesaplarına mekteb açmağa veya makastar 
ve terzilik etmeğe muvaffak olmuşlardır. Dersler 15 tkincikanunda bat
hvacaktır.Talebe kavdi başlamıştır. Pazartesi, Salı ve arsamba ünleri 

öğleden sonra müracaat. 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

Zürich. Suisse). ---------------------------

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çlinkü bu sigorta ile: 

Ölüm ve malüliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malliliyete uğramamış ise müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malı1liyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen mebla
ğın % 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin 
hitt:ımında müemmen mebIAğ yene ta'TlamC11 ödenir. 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 

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

9813 

ZA Yl - Eczacı mektebi ikinci 
sınıf talebelerinden No. 109 Nahide 
ile No. 111 Neblihe hüviyet vaN.kala
nnı kaybettiklerinden yenilerini çr· 
kartacaklarından eskilerinin hükmü 
yoktur. 

lH T 1 R A İ L A N 1 
"Serbeat tualı türbinlerin tanzimi 

keyfiyeti,. hakkında istihsal olunan 
14 lkincikAnun 1934 rünlemeç ve 
1723 sayılı ihtira beratı bu defa mev 
kii fiile korunak üzere ahare devrü 
f-erai veya icar erdileceğinden talip 
olanların Calatada, lktiıat Hanın _ 
da, Robert F erri7e müracaatları i _ 
lan olunur. 

Nafıa Bakanlığından: 
l O Şubat 936 tarih Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 

Bakanlığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında 35l 
lira muhammen bedelli 1300 adet komple telgraf fincanı 
açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartna
me parasız Bakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 26 lira 33 kuruştur. İsteklilerin 
Ticaret Odası vesikası ve teminatı muvakkatelerinin 
malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nü
munesine uygun Banka kefalet mektubu ile aynı gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. (3721) 

(8033) 

..-1936,_.. 
ÇELiK LAMBALI 

.RADe!!a~!A:O~ 
RADYOSU 

Yine hakim 
Voyvoda Cad. 55 Cialafa 

Düzeltme 
Dünkü nüshamızda münderiç 

Istanbul Ziraat Bankası başlığı 
altında çıkan kooperatiflerin bir
leşmesi hakkındaki ilanın son 
fıkrasında 31-12-935 tarihinden 
itibaren denecek yerde 936 senesi 
başından itibaren denilmiştir. 
Düzeltilir. 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

Liman J..~an. Telefon: 22925 • 
Ga:ata şubesi Tel: 43663 

Mersin yolu 
SADi ,zADE Hpuru 26 

Biıinciklnun PERŞEMBE rünü 
11aat 11 d~ PAYA A kadar 

Ayvalık Yolu 
KEMAL Y&puru 25 Birınci 

Klnuıı ÇARŞAMBA ıaat 19 da 
Aynhğ'a kadar 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprü baş 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühlirdar-

-- zade Han. Tel. 22740. 

imroz Yolu 
ASYA npuru 26 BiriDci ki· 

nun PERŞI MBE 2'fınü 11Jllt 16 
da IMF< OZ A kadar "8078" 

Trabzon yolu 
EGE vapuru 26 B•rioci ki· 

ovn PERŞEMBE günG aut 20 
de HOPA'YA kadar "8079" 

OKSİMANTOL 
. ÖKSÜRÜK v• ·8oCAZ 

NlSTALllURIHA KARfl 

Ademı ıktidar 
ve 

Bel gevşekli~ine 

HORMOBiN 
t'afailit Galata poıta kutuaı 

··-----· 1255 - 9925 

İstanbul Aıliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: Nesime tarafın • 
dan kocası Aku.r vda Horhor cad
deıinde 15 .ayılı evde sakin iken İ
ka.metgahınm meçhuliyeti anlatılan 
Ali Yutuf aleyhine açılan boıanma 
davuının tayin edilen günde ili.nen 
vaki teblicata rağmen relmeyen 
müddealeyhin aııyabında muhakeme 
ye batlanarak tahkikat zaptı okuna 
rak ,ahitlerin dinlenmesine ve işbu 
muameleden bahsile gıyap kararı
nın on beş cün müddetle ilanen teb 
liğine karar verilmit ve muhakeme 
günü 13-2-936 Perşembe aaat 10 na 
talik kılınmıt ve bu baptaki gıyap 
kararının bir parçası mahkeme di • 
vanhanesine asılmış olmakla mez _ 
kiir gün ve aaatte İstanbul Asliye 
Mahkemesi Altıncı Hukuk Daireain 
de hazır bulunr •• adrğı takdirde gıya 
bında müteakıp kanuni muamelenin 
yapılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (18040) 

Devredilecek İhtira Beratı 
"Mücef citimlerin mücef kııımlıı

nnı genişletme usulü,, hakkmda1'İ 
ihtira için almmıı olan 17 Şubat 
1934 tarih ve 1774 numaralı ihtira 
beratının ihtin ettiti hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut icara veril 
meai teklif edilmekte olmakla ~u 
husuıta fazla malumat edinmek ·~
teyenlerin Calatada Aslan Han S ın 
c; kat 1-4 numaralara müracaat •Y-
19111eleri ili.n olunur. 



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

1936 senesi zarfında Fabrikalanmız İÇ!n 
satın alınacak sandıkhk kereste, kapah zart 
usulile 11 Sonkanun 1936 tarihine raslayan 
Cumartesi günü saat onda lstanbulda Bah
çekapıda Taş Handa Şeker Bürosunda ta
libine ihale olunacaktır. 
ŞARTNAME, lstanbulda Şeker Bürosun· 

dan istiyenlere verilmektedir. 

10594 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satllık Arsalar · 
Esas No. su 

139 

139 

139 

139 

Mevkii ve Nevi Depozito 
Maçkada Silahane civarında 
Bayıldım caddesinde müfrez 5 
harita No. h 330 metre mu-
rabbaı arsa. 800 
Yine orada 6 harita No. lı 246 
metre murabbaı arsa 620 
Yine orada 7 harita No. lı 232 
metre murabbaı arsa. 560 
Yine orada 8 harita No. lı 211 
metre murabbaı arsa. 520 

Yukarda mevkileri yazılı arsalar peşin para ile satıl
:nak ve 1 O kanunusani 193 6 cuma günü saat onda ihale
Jeri yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Almak ist:;enlerin gösterilen gün ve saatte depozito
larile birlikte şubemize gelmeleri. (7950) '(287) 

10532 

OSMANLI BANKASI 
30 Eyliil 1935 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

Yüksek mühendis mektebi arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 

Hi11e senetlerinin tesviyesi talep edilmemit olan kısmı 
Kuada ve Bankalarda mevcut nukut 

1.terlin Ş. P. 

s.000.000 - -
3.791.895 10 7 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak •enetler 
Ctudanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul nıallar ve moh;t.,~ 
Müteferrik 

Sermaye 

723.749 1 2 
5.293.149 1 4 
2.574.320 2 9 
6.340.509 19 -
2.139.881 9 3 

451.769 18 5 
625.538 9 8 
110.238 4 10 

27.051.051 17 -

StatH mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi 

!sterlin Ş. P . 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

357.924 3 10 
277.386 18 10 

12.473.167 4 1 

Mevkii tedavülde bulunan banJmotlar 
Görüldü&ünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar \re hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyudı muvafık oldutu taı4ik olunur 
Mes'ul ~\lf~f 

..... v.e • .. ··----
• Umumi Mubale6e Şefi 'f 

G. DELLA SUDDA 

1.903.539 11 8 
451.769 18 5 
337.264 - 2 

27.051.051 17 -

'fürkiye Umum Müdürü 
· PH. OAULU 

lıtanbul Harici Aık' i Kıtaab ili.nlan 

Aşağıda yazılı iki kalem arpanın fiatı Komisyonca 
gali görüldüiünden yeniden ayrıca iki kalem buğday 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnameleri 
her &ün Tekirdağmda Askeri Satınalma Komisyonunda 
Ankara ve İstanbul Levazım amirlikleri Satınalma Ko
n>;ayonlannda görülebilir. Eksiltmesi Tekirdağında 
Tümen binasında Askeri Satınalma Komisyonunda 
"apdacaktır. Eksiltmeye girecekler Tecim odasında 
kayıtlı oldukları ve ehliyeti ticari yel erini gösterir 9 3 5 
senesinde Tecim odasından aldıkları vesikayı ve vekil 
g-önderenler bunlarla bera her V ekiletnamelerini Ko
misyona göstermeye mecburdurlar. 

Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Komis
yon Başkanlığına verilecektir. ( 514) ( 7 913) 

Cins; Mıktan Teslim yeri Muhammen Muvakkat lbaleT.sb 
Kilo bedeli teminatı Ye IUtİ 

K. San. Lira Ku. 
~rpa 720000 Tekirdağ 5 60 3024 00 3-1·936 Cuma 

s. 15 
Arpa 360000 Malkara 6 10 1647 00 3·1·936 Cuma 

S.16,30 
Sert Buğda~ 340000 Tekirdağ 6 50 1657 50 2·1-936 Per• 

Fabrika an• ıembe 
ban s. 15 

Tırakya Yumu- 60000 .. .. .. 7 75 149 00 2·1-936 ... " 
pk Buğday 
.. Kızılca " 

10433 

••• 
Bayramiç garnizonu için 

'12 9 ve aynca 1 3 7 torı unun 
kapalı zarfına istekli çıkma
dığından 3 İkincikanun 9 3 6 
cuma günü saat 14 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Beher ki
losuna 14 buçuk kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. 1 2 9 ton 
unun muvakkat teminatı 
1400 lira 63 kuru~ ve 137 
ton unun muvakkat temina 
ti 1500 lira 15 kuruştur. Ev 
aaf ve şerait eskisi gibidir. 

İsteklil~n 2 4 9 O sayılı 
kanunun 2, 3 maddelerinde 

istenilen vesikalarla beraber 
teklif mektuplannı ihale 
saatından bir saat evvel Bay 
ramiçte Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 5 15) 

(7909) 10430 

• • • 
Manisada bulunan kıtaat 

için 10550 kilo sade yağının 
kapalı zarfına istekli çıkma
dığından pazarlığı 6-1-936 
pazartesi günü saat 14 te 
Manisada yapılacaktır. Tah
min fiatı 713 liradır. Şart
namesi Komisyondan alınır. 
(517) (7963) 10100 

Umunai neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T .. A. Şirketi, lstanbut, Ankara Cld

deai. 100.- Buılclıiı yer: TAN matbauı. 

Bedeli Pey akçesi Saati 
Elbiselik 
Kumaş 825 met. 4207.50 315 15 
Palto ima-
liyesi 146 Ad. 1277.50 96 14 

Mektep talebesi için alınacak elbiselik kumaş ve 1mal 
olunacak paltolar açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
mesi 8-1-936 ve hizalarında gösterilen saatlerdedir. 
İsteklilerin şartnamelerini görmek için her gün ve ek
:;iltmeye girmek için de belli cün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. ( 8089) 

~®®® WUll[;JA\~U 
' Hava ku.rumu büyük piyankosu 

BÜYÜK iKRAMIYESI: 

( 500,000) Liradır 
Ayrica: 200,000; t00,000~50,000; 30,000; 

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

adet ( 100,000) lirahk mükafat vardır. 
Ketlde: Yllbatı gecesi yapllacakt1r ... 

Biletler: ( 2,5 ) , ( S ) ve ( 10 ) llrad1r. 
Vakit kaybetmeden hemen blletlnlzl ahnız ••• 

1034 

l•hiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Maltepedeki Tütün Enstitüsü için şartname ve 

nümuneleri mucibince 700 lira muhammen bedelli muh
telif eb'adda 140 adcd kornişli perde 9-1-936 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

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

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatta yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Subesindeki Alım 
Komisyonuna müracaatları. ( 7991) 10566 

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

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

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

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

yazılı malzeme hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

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

3 - Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
lerde muhammen bedellere göre yüzde 7, 5 muvakkat gü 
venme paralariyle birlikte Kabataşda levazım ve mü
bayaat ıubesindeki alını komisyonuna müracaattan ilan 
olunur. (7992) 10561 

lstanbul kız Lisesi Satınalma 
komisyonundan: 

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

10349 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

ı - Apartıman, dükkan, sinema, tiyatro ve otel gibi binaların 
methallerinde dükkan methal ve önünde güneş ve yağmurdan 
korunmak için yapılacak markiz, tente ve konsolların zeminden 
asgari 3,25 metre yüksekliği alacaktır. 

2 - Bina önünde 3 metreden daha yakın ağaç olan yaya kal
dırımlı yerlerde markiz yapılamaz. 

3 - Markiz genişliği dükkin önlerinde bir metredir. Apartı
man, tiyatro, sinema ve otel gibi umumi binalar methallerinde 
markiz genişliği başka mahzuru olmazsa daha ziyade olabilir. Bu 
belediyece tayin olunur. 

4 - Markizier tahtadan yapılamaz. Camdan demir iskeletli 
olarak ve telli camdan yapılmalıdır. 

S - İnşa edilecek markiz için bir resim yapılacak ve bu resitT 
merkez eyeti f enniyesine tasdik ettirilecektir. 

6 - Markiz yağmur sulan muntazam oluk ve borular binaya 
bitişik olarak zemine indirilip yaya kaldıranı altında ya mecra• 
ya, ya bordür oluğuna verilecektir. 

7 - Markiz yapabilmek için belediyeden izin alınmalıdır. Be
lediye yerine göre herhangi bir mahzu~ görürse ve dilerse izin 
vermez. 

Markiz tente ve konsollar hakkında İstanbul Umumi Meclisin 
t • 

ce kabul ve belediye zabıtası talimatnamesinin 3 üncü maddesı-
ne eklenmesine karar verilen talimatname yukarıya yazılmıştır, 
Ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (B.) (8098) -

Keşif bedeli 589 lira 83 kuruş olan Pendik 1 ci mektebin bahçe
'Jine yaptınlacak kömürlük ve odunluk pazarlığa konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde &öı:ülür. 
Pazarlığa girmek isteyenler 2490 numara~ı arttı~ ve ~ksıl~e 
kanununda yazılı vesika ve buna benzer ıı yaptıgına daır Nafıa 
Müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet veıikaıı ve 45 liralık mu 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7-1-936 Salı gü 
nü saat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1) (7953) 

Adana Tohum lslah istasyonu Di· 
rektörlüğünden : 

İslah İstasyonu üretme çiftliiinin 935 yılı mahsulün
den ( 7 9 1 ) balya birinci ağız ve ( 18) balya ikinci ağız 
klcvland pamuğu 936 senesi İkincikinununun altıncı 
Pazartesi günü saat 14,30 da Adana Pamuk borsasın
da ve Müessese İdare Hey'eti huzurunda saffşa çıkarıla
caktır. Fiat uygun görüldüğii t'1'dird~avnı. aiinde »•-; 
muklar satılacağından isteklilerin nümuneyi görmeleri 
ve mezkur gün ve saatte Borsada bulunmaları. (8077) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan· 

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

Saati 
15 

Fizik alatt 101 ı Lira .758.25 14 
Mekteb için ( 5000) kilo koyun ve ( 4000) kilo aığtr 

e' · ve ( 1O11) liralık da fizik alatı açık eksiltme suretile 
alınacaktır. Açık eksiltmesi ( 3-1-9 3 6) da yapılacağın· 
dan isteklilerin belli gün ve saatta Komisyona müra
caatları. ( 7866) 10341 

Seyhan Defterdarhğından : 
Adanada eski Dabağhane mahallesinde lrmak hama· 

mı denmekle maruf ve 3000 Üç bin lira gayri safi iratla 
mukayyet hamamın 432 sehimde yunanlıdan metruk 
193 sehmi gayri mübadil bonosu ve 40000 Kırk bin lira 
muhammen bedel ile 9 3 6 yılının 2 inci kanun ayının 
20 inci Yirminci Pazartesi günü saat on beşde Seyhan 
Defterdarlık dairesinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle bir ay müddetle arttınnağa c;ıkarılmıstır. 
İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 16, 17 inci madde· 
lerinde yazılı teminat ve 32, 33 üncü maddelerine uy
gun teklif mektupları ile Adana Defterdarlığına müra
caatları ilin olunur. ( 807 3) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma komisyonundan: 

1 tlafifar ameliyatında kullanmak üzere 2 S ton toz 
Kükürt eksiltme ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 27 kuruştan 67 50 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh

hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 10 İkincikanun 936 cuma günü saat 

15 de Galatada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 507 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlann 935 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri lazımdır. 
G - İsteklilerin saat 14 te kadar teklif mektuplarını 

Komisyona vermeleri lazımdır. (8076) 
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YENi YILA GiRiYORUZ .... 
Kendiniz veya sevdikleriniz iCjin en 

makbule geCjecek Yllbaşı hediyesi 

1936 MODEL i 

TELE U KE 
radyosudur. 

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

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

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

Geliniz, görünüz ve kanaat getiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şs1. 
Ankara • lstanbul • İzmir 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 
Hindistan cevizli, fıstıklı, kay. 

makb fmdıkh, giillü, bademJi, 
aakızlı rahat lokumlar. 

iki kavrulmuı badem tekeri, 
badem ezmesi, a1atuııka, alaf _ 
ranga ff!kerlemeler, halis acrha. 
dem kurabiyesi, çe§itli akide 
Bahçekapı 

Kara köy 

Beyoğlu 

Pangaltı 

Kadıköy 

ANKARA 

Kahire 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Dikimevleri için 320 bin 
ila 420 bin adet nümunesi 
gibi Çengel 3 İkincikanun 
936 Cuma günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf-
la eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 15 7 5 O liradır. 
İlk teminatı 1181 lira 2 5 
kuruştur. Şartname ve nü
munesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile tekliflerini iha-
le saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. ( 3 3 5 ) 

(7478) 10407 

*"" * 
!stan bul Levazım Amir-

~. renk ve zevk 
zengin çeş.itle ri gelmittir. 

10682 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Seker Bayramına tesadüf eden Birincikanunun 27 ve 

28 inci Cuma ve Cumartesi günleri Haydarpaşa - Kadı
köy - Adalar - Anadolu - Yalova hattında Pazar tarifesi 
tatbik olunacaktır. ( 8099) 

Sağlam 

' 

ve S A T 1 E' nin bUtün şubelerinde 
Anadoluda Sabt yerleri: Samıundaı AJbala - Adanada: Muharrem 
Hilmi • Kayıeride: Saatman - Gireıonda· Hacı Hasan - Trabr.onda: 

1 
Hacı Harun zadeler - Bursada: Şoef - Konyada: Ali Ulvi - Bahke
ıirde: Şah Mehmet • Gazi Antepde: Güzelbey Zade müeaseıeleri 

liğine bağlı kı~at için 35 ton~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

________ __..:,______;~--· Zeytin tanesine istekli çık
madığından pazarlığı 26-12- Yüksek Mühendis mektebi Arttır

ma ve eksiltme komisyonundan: 
MEŞHUR 

Daimon Pilleri 
Bütün diğer pillerden fazla aydın
latır ye hepsinden dııvı.nıklıdır 

Sataş Deposu : 
JAK DEKALO ve ŞÜREKAsl 

lıtanbul Talitakale 
IZMIR SATIŞ YERİ: 

Ödemişli Hüseyin HüsnU 

9820 

Devredilecek ihtira berata 
"Maden filizlerinin icraına mah. 

ıuı uıul,, hakkındaki 21 ilkkanun 
1933 tarih ve 1754 numara ve "Az 
karbonlu maddeler ve halitalar is. 

935 perşembe günü saat 
14,40 da Tophanede Leva-
zım Amirliği Satınalma Ko Mektep için alınacak ( 9 O') ton kok kömürü görülen 

; misyonunda yapılacaktır. lüzum üzerine on gün uzatılarak 3-1-936 tarihine bıra-
Tahmin bedeli 7700 liradır. krlrmşnr. Talimin bedeli ( 17 ı O) ve "teTtlinan ( 128) 
Son teminatı 1155 liradır. lira (25) kuruş olduğu ilan olunur. (8088) 
Şartnamesi Komisyonda gö _ 
rüle bilir. İsteklilerin belli 

10684 saatte Komisyona gelmeleri. 

Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 
Dünyada emsalsizdir.. Her yerde arayınız. 

Paris ya:rıh etiketlere asla aldanmayınız. 

- (350) (8060) 10653 
• 4 * 

Tophane Askeri fırınında 
teraküm eden 1200 kilo sön
müş kömür 26-12-935 per
şembe günü saat 14,15 te 
Tophanede Satmalma Ko
misyonunda pazarlıkla sa
tılacaktır. Beher kilosunun 
tahmin fiatı 7 5 santimdir. 
Son teminatı 200 kuruştur. 
İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. ( 3 5 1 ) 
(8061) 10654 

•44 

tihıaline mahsuı uıul,, hakkındaki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1_0_0~69 

Bir numaralı dikimevi i
çin 2 3 O bin aded küçük ma
deni düğme 26-12-935 per
şembe günü saat 13,30 da 
Tophanede Satınalma Ko 
misyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 2 7 6 
liradır. Son teminatı 41 lira 
40 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmele
ri. (353) (8063) 10655 

21 iJkkanun 1933 tarih ve 1755 nu. 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere batkaaına devir ve 
yahut icara verileceği teklif ediL 
nıekte olmakla bu huıusta fazla ma. 
lıimat edinmek istiyenlerin Galata. 
da Aslan han 5 nci kat 1--4 numa
ralara müracaat eylemeleri a;,, 
olunur. 10525 

Cereyan Şebekesine Başmontör aranıyor 

Anadoluda büyük bir şehrin 6000-220 volt tansiyonunda olan 
şehir şebekesinin idaresi için bir şebeke amiri veyahut başmontör 
aranılmaktadır. Müracaat edeceklerin yüksek ve alçak tevettür 
kablo, havai hat ve transformatör kuruşlarında anlayışlı, tecrübeli 
ve liyakatli olması laznndır. Almancayı bilmek esbabı tercihtir. 
Mufassal teklifler Ankarada 294 posta kutus~na gönderilmelidir. 

10596 

ESNE.MELER 
I 

HASTALIK HABER VE~IR 

1 K/A'rJ(\EIRİP 
en i:Ki tedhı?diP 

"k A-r-A G RJP" 
!ut tin a_ff Pı/ al'~ geçire/2 

GRi~i O'n/'eyen ... 
fllr_İ h:J ç/ıF~. 

* "fo * 
İstanbul Levazım Amir-

liği için askeri evsafta beş 
bin liralık sade yağı 25-12-
935 çarşamba günü saat 
13,30 da Tophanede Satın- ı 
alma Komisyonunda pazar ı 
Irkla alınacaktır. İhale gü- 1 
nü teslim şartile alınacak ı 
olan işbu yağ için isteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 3 5 5 ) ( 8 O 6 5 ) 

10656 

TIFOBIL Dr. ihsan Sam. 
Tifo ve paratifo hastalıklanna tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 

10021 1 
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