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MISIR iNGiL TEREYLE ÇARPIŞIYOR 
Yeni çarpışmalar oldu, üç ölü 5 Müzake- 1 GÜNEŞ-Dil Teorisi 

·· k k d. 1 1 on yuz ır ye 1 yara 1 var · relerde Durdu "Et· ı · lil M · f ı · · 
ımo 011- or o OJI· Mısır Üç Şey istiyor: istiklil, İngilizlerin !=:ı.~yi ınr~. -;:; Fonetik Bakımından 

Çekilmesi, Kabinenin Çekilmesi Lan"~~~klis::'.~""'. Türk Dilinin Analiz Yolları 
lngilizler Hadiseyi İtalyanların Tahrik Ettiklerini !~~.=:,; 

iddia Ediyorlar;. Halk Sokaklarda ~::~:~;~hiçbir anlaı-
[ AnlıaroJalti 
Ulm arlııad"fl• 

,, K h 1 • 1 D B lnwili:ııı büyüi elçiai, talimat al-a r o s u n 1 n g i t e r e . . . ,, i ye a g" r 1 c 1 y o r clıitan •onra bu ,örüım•l•rin c1 •• 
Y oam edecefi tahmin edilmeiteclir. 

mı:ııı dün çıi• 
aayuiyle bera • 
ber olıayııcala. 
nna bir brofiir 
daiıtmıftır. Yıl 
larca çalııma 
netice•i oldııiu 
ilk bakıff a an
laıılon bu ori • 
jinal etüclcle, 
Türk elitinin 
etimoloji, mor
foloji oe lone
tilı balıımlann. 
dan anali:ıııi ya • 

ı. 

Mısırda 
Neler Oluyor? 

lae ~denizin Habeı - ltalyan harbi
ti ~~let lllerkezi olduiu sündenbe
• ~ ~ .. Maurm iç siyuasmı dikkatle 
11C:0 nunde bulundurduk ve Kahire, 
~oS»oli., hkenderiye, Mamfis so
~·artnda sürültülü nümayiılerin, 
~h ç.rpı1111alann baıhyacağı pn 
.._... adan adım yaklqtığnmzı ıs-

a iddia ettik • 
ti lfldiaeler bizi haklı ~ıkarmak ia
.::ıar. Kabirede ersinlik &'Ününü 

at.yan nümayitÇi kafileleri ile 
er arasında olan çarpıpnalar 

iç siyuaaında Nesim Pa
t!~etini ve lnıiltere yüksek 
laiaa~ · Sir Miles Lampaon'u nik
~~ MYkedebilecek bir teaahür 

• ~slar. 
~*~~ı.:. lla ..,... &f llomoloeluju bi-

: la,lanmııtır. 
~Bazı Yunan maiazalannm 
' 3 eri lmılmqtar. 
...... - Britanya Dıı Bakanı Sir "Sa
....__ Houe,, e hakaretler savrul -
--.~. 
~ - Ve bunlan yapanlar tek a

N •lkıtlamıılardır: 
ahaaPata: 

....... de yaylım ateılere röiüı 

...,~le ve içlerinden 39 unun ya
__.... ... bedeli olarai. 

lıL-=- Mı..- -..tandaıınm c:aımu teb· 
~· tokan bu nümayif kanı ka:r -
~ lair delikanlılar sürüsünün ani 
~ ~lnanluiu olarak deiil, içtimai 
~ ~aal derin köklere dayanan 
~ Yak'a olarak ele alınmalıdır. 

31 kitinin yaralanman Kahire 
[Arka11 8 incide] 

TAN -

ltlmnlaii aon nüma7if w miicoclelel.rcle plJilmif 6ir ıwim 
ICa/aire, 14 A.A. - Reııta ajan -

acnclan: 
Sopa oe a~ clallarile müNllcih 

,,,_,, GiaeA'clen IC.alaire ü:ııı.rine iler 
f emeltte bulunan 1.500 k!;lik bir 
~ •• •• •ssll• w- ma
lından clıırclunılmUfhır. Bunun Ü~· 
rine cereyan etlen fiddetli çar,,.,,,.. 
eanuında bir lngil~ ıubayı, müte
cavi:ııılerin üserine .,., ederei 4 ii
fİyİ ölclürmüıtiir. lnwim polülerin
den b~flı yaralanmlffu'. Polü, 
birçoi clelalar ıilôlaa müracaat :ıııo
runda kalmıpa da bir netice elde 
edememiıtir. 

Sonunda, ,,ödericiler lıaçnuflar 
oe poli. taralınılan takip eılilmi,ler 
dir. 

Hali parti.İne girerlten 
Kahire, 14 A.A. - ·Veft Partisi

nin neırettiii bildiriiin, halk arasın 
da lnsiltereye kartı husule setirdi
ii teheyyüç aon derece tiddetliydi. 
Gayet büyiik bir mitinsten sonra, 
Nahas Pata, Veft Partisinin merke
zi olan Hilkevine ıiderken çarpıt
malar olmuttur. Ahali, parti mer -

" [Arkaıı 8 incide] 
Sir ltlila Lompaon lngilterenin 

/tl..,r leoialcicle iomi.eri 

italya - Habeş harbi bütün 
şiddetile sürüyor 

~akallenin Şimalinde Şiddetli Çarpışma Oldu, 
~!yanlardan Tüfek, Cephane iğtinam Edildi 

Ekmek 1 

l<uduz 
Haliç 

[Arkası 3 üncüde l ......... 

Zecri 
Tedbirlere 
Karşıllk 

Roma, 14 A.A. - Giomale 1Mta
lia yazıyor: 

pılmaitaılır • 
Dil ilmi dün -
yaana yepyeni 
bir aydınldt w• 
tiren Giineı -
Dil T eoriainin 
• .,..ı,,,.mı olclu. 
irı ,ibi. okuya. 
calanmua .., -
na,,.,...,.Ga 

L lf 

L 

İtalya, zecr! tedbirler tatbik eden 
bütün memleketlerle aıkı ·ıurette ka
panacak ve sınırlar üzerinde bu mem
leketlerden yapılacak ithalatı tama
men imkansız bırakacak bir demir 
perde inecektir. Yalnız ilk günler zar
fında halen yolda bulunan mallar 1-
talyaya ıtrebilecektir. 

ltalya, secrf tedbirleri tatbik eden 
memleketlerle olan tecim muahedele
rinin aynca feshini ilan etmiyecektir. 

..., - Dil T... Şdil - il 
rimain tatbiltahlttr alt p:ıııete • ela yannclan itibaren aerceae • 
ye çolt cliiltat• def er y~lan cef~.] 

I zmlr Faciası -
Tahkikatın Her Safhasına 

Göre Kaptan Mesul .. 
istanbula Gelmek İstiyen Yedi· 

Kişiye Müsaade Verilmedi 1 
~ l 

Günq • Dil T eoriıi 
1 - (A): ilk inMDm bulun

duğu yer: Buradan kendisini 
saran harici alemdeki (9bie) leri 

1 
1 

1' -- • 
~ekil- 1 

1 
temaşa ve tetkik ediyor. (G): 

Din •W Nal altıcla BanclırmoJan ••len oapurclan ~ aınclalt
larr lelüet.-.ıeri ~ nlatımcle Hlıli~ 

/amir, 14 (Hıua.i malaahirimi:ııı 6ilcliriyor) - Adliye talaiilıfllına •ö
re, lacüının oal Nbepleri ,....ıarclır ı l - Vapurcla lul.a oe aaaW:ııı idil 
eclilmİf hamule oarclı. 2 • Gemi .üoarUi, oapar )'an yattıiı .saman, cl•mir 
cıtmamai l~elirien demir athrmıfhr. 

(1@9 Dün gece lzmir'den gelen bütün telgraf ve telefon haber
leri, facianın tüyler ürpertici safhalanru anlatan istikbal vapuru 

mürettebatmm anlattıktan dokuzuncu sayfamızdadır] · 

r-------\ Makineye verlllrken ' 

Bakanlığın ikinci Tebliği 

güneştir; ilk insanların bütün 
dikkat ve alakasını üzerine çe
ken güneş oluyor. 
il - Harici alemi teşkil eden 

[ Arka11 8 incide] 

Bir Bekçi 
iki Bekçiyi 
Öldürdu 

Kolili ,,.ı;.ı.,. ~ 
f Dün sabah Aksarayda bir bekçi 
iki arkadapı öldürdü. Bu kanlı 
ve fi facianın taflilltım is 



2 ==========~=================::==:::===:=================TAN=================-====----========================- 15 - 11 - 935 

00,SöNDöKC ı; 
Gençlik yurt intıbaları 
Canakkalede lzmirde, ve Or-
~ ' 

ta Anadoluda bir müşahede se-
yahati yapan Milli Türk Talebe 
Birliği gençlerinin gezi notları. 
bir kitap halinde çıktı. 

Bu notların bize Çanakkale
den getirdiği hassasiyet, o .~ah
raman yatağında vatanı muda
faa için 66 bin örnek halinde öl
mesini bilen Türkün hatırasına 
gençliğin hala ayni kaynayışla 
bağlı kaldığını, fakat bu duygu
suna müşterek seviyede bir ala
ka ile ruhlarım katmayanların 
tasasızhklanna yine ayni derin 
teessüfle kırgın olduğunu gös
teren, merkezini bulmuş bir he
yecandır. Bolayır'da da mezarı 
gençlik tarafından kır çiçekleri
le bezenen Namık Kemal, ilk va
tan şairi olduğu halde uğradığı 
fümal ile ayni hayranlığı, aşkı 
ve teessürü ilham etmiştir. 

Kitapta şu kıt' ayı okuyoruz: 
Dedik bir yüz sürelim, toprağına 

ta~ına, 

Damarlanmızda hala onun nabzı 
atıyor; 

Yazık ki unutulmuş Kemal de tek 
başına 

lki yosunlu taşla Bolayır'da yatıyor. 
Bu notların bize İzmir köyle

rinden getirdiği intıba, şehir
lerde, bazan da yabancı kastlar
la yapılan bedbinlik edebiyatına 
rağmen Türk inkılabının her 
yerde bir diriliş ve kalkınma 
ümidi götürdüğünü anlatıyor. 
Türk davasını bir köy davası 
halinde kabul eden bu müşahe
de. bedbinliğin mübalağaların
dan kaçmakla beraber, nikbinli
ğin uyuşturucu gevşekliğine de 
düşmüş değildir. Orta Anadolu
nun bu kitaptaki akisleri de, her 
yeri kaplayan ekonomik canlanı
şın gençliğe verdiği büyük ümi
din projeksiyonundan geçiyor. 
Yer yer endüstrileşen memleket 
karşısında bu ki tap: "Anadolu
nun her bucağında ekonomik 
bir kalkınma var, dostlar ümit
sizliğe asla lüzum yok!" cümle
sini sıcak bir telkin halinde tek
rarlamaktadır. 

Vatanını bu kadar müşterek, 
y~kın bir alaka ile ve hem bey
niyle, hem gözleriyle, hem kal
biyle ve hem de ayaklarile dolaş
mak, anlamaya çalışmak şerefi 
ve gururu, ilk olarak, Milli Tiırk 
Talebe Birliği nesline aittir. 
Bundan sonraki seyahatlerinde, 
müsbet müşahedelere, şairane 
vizyonlardan fazla yer vermele
rini isteyerek zeki bakışlarım 
vatanın her tarafına kadar uzat
malarını ve bu güzel yolculukla
rına fırsat buldukça devam etme 
lerini Birlik gençlerinden bekle-
rız. 

Peyami SAFA 

Almanya elma istiyor 
Son zamanlarda Almanyacım mem

leketimizden istediği elma talepleri -
nin arttığı görUlmektedi::-. Türk el -
mala.n, Alman piyasalarında tutulmuş 
ve sağlam fiyatlar bulmu§tur. Al -
manya ithalfıtçılarının memleketimiz
deki ilgililerle yaptığı temaslar son 
bulmuş ve ilk partide 1 O bin ıandık 
kadar mal gönde::-ilmeıi kararlaştırıl-

No. 90 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Bu ııtada uzun boylu bir ıeııç, el· 
lerini cebinden çıkararak Cemileye 
yaklaımııtr. Göze çarpacak kadar aa
nıın, a.açlan dalgalı, çok ıarı olduğu 
için adeta eörünıniyen ince kaıları 
altında küçük mavi ıözlerinin içile 
gülerek bakan, yüzünün bütün çizgi-

• )eri ince, aizı içeriye dofru batık, çe
neıi dııanya doğru çllrık, boyu ile ol
duğu kadar taVJrlarile de teıirli bir 
aençti. 

- Kimi anyarıunuz efendim? diye 
sordu. 

8inz evvelki ibtiy.,. lcutı duydu· 
fu öfkeyi bütün bu yabancı muhite 
tetmil ebneğe hazır olan c.nile, ille 
önce ıert cevap verdi: 

- Bizim Tahtıini anyorum. Ne bı
çim ev, ne biçim kıı.labalrk bu? insan 
biı-ibirini kaybediyor. 

Genç, ellerini karnı hizasında uğuı
turarak eğildi: 

- Buluruz efendim. dedi, Tahsin 
Bey değil mi? 

- Evet. 
Cenç, yürüy,,....a, c:uMnt salonuna 

Eminönü 
Kaymakamı 

rtüfus Memurunu 
Tahkir etmiş 1 

Eminönü nüfus memuru ~eşat, Is
tanbul Ubaylığına bir lıtida vererek 
Eminönü ilçebayı (kaymakamı) Ra
i!i, kendiılne hakaret ettiğini ileri sü
rerek şikayet etmiştir. Hadise şudu:: 
Bir ~öçmen, nüfusa kaydedilmek için 
nüfusa önce müracaat etmiş bulun -
maktadır. Son muamelede ilçebaydan 
geçmektedir. İşi u,zayan bu göçmen 
gelmiş ve i§inin çabuk bitirilmesi için 
Eminönü Nahiye direktörüne bir isti
da vermiş ve nahiye dire\Ctörü de bu
nu nüfus memuruna göndermiştir. 
Nüfus memuru da eski müracaat ka
ğıtlarını istidava bağlayarak göçme
nin eline vermiş ve o da ilçebay Rai
f& götürmüştür. Bunun üze·ine ilçe
hav Raif, nüfus memurunu yanına ça
ğırmış ve: 

- Buna kağıdını nasıl verdin. Ben 
elden kağıt takip edilemez demedim 
mi? 

Şeklinde muahazeye kalkt~mtşttr. 
Memur Reşat ise bu muaha.zenin ken
disine raci olamıyacağını ve o srrada 
ilçebayın yanında bulunmakta olan 
ve emri veren Nahiye di·ektörünün 
olacağını telmih etmistir. Bu ıebenle 
aralarında bir ağız münakaeası ba~la
mıstır. Reşat bu arada sövlenen ıöz· 
leri hakaretamiz bulduğu icin şikayet 
etmiştir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Sermayesi olmadan 
Komisyonculuk 
Y,apanlar 

İstanbul Tecim odası Meclisi, çok 
önemli bir toplantı yapmış ve içtima
da şermayesi olmadığı halde komis· 
yonculuk yapan, fakat tecimen adını 
alan komisyoncuların durumları üze .. 
-:inde görüşmüştür. Evvelden beri ser 
mayesi olmayan bazı firmaların köylü 
}erden aldığı mallan bankalara yatı
rarak sermaye edindikleri ve köylüye 
de bir mikdar avans ve:dikleri hakkın 
da ilgili makamlar etütler yapmışlar· 
dır. lstanbul Tecim odasından böyle 
şermayesiz komisyonculuk suretile ya 
pılan tecimsel işlerin bir teamül olup 
olmadığı sorulmuş, odanın tetkikat 
§Ubeısi bunun .bi: teamül oldı.ığunu ve 
fakat doğru bulunmadığını bildirmit-
tir. 1 ~. •• J • 

Oda tetkikat şubesine göre bu tea
millün arsnılusal tecim nizam ve kai
delerine aykırı birçok tarafları vardı:. 
Ticaret odası hukuk mütavirliği de 
ayni mesele Uze:indc tetkikler yapmı~ 
ve böyle firmaların köylünün zımni 
veyahut kat'i muvafakati olmadan 
mallan bankaya yatırarak avans al -
malarının doğru olmadığı sonucuna 
varmıştır. Hukuk müşavirliği, bu glbi 
firmalann izlenmesini ile:i sürmüş -
tür. Tecim Odası meclisinde de mü· 
zakereye konan bu mesele etrafında 
hararetli münakaıalar olmuı. iiyelcr
den bir k.ısmı böyle bir teamUlil ta~· 
mamak lazımgeldiğini ile:i sil'."müşler, 
diğer çoklukta kalan kısım da bu te
amül tanınmadıtı takdirde bütün te
cimsel ve ekonomik muamele ve itle
rin altüst olıacağını ıöylemiılerdir. 

Oda meclisi, bu mesele üzerinde ge 
reken kararını vermek Uzcre toplan
tıyı ba9ka bi: gilne b1rakm19trr. 

mııtır. Bugün ilk elma sevkiyatı fil· 
len başlamııtır. 500 sandık <'lrM bu
gün yola çıkarılacaktır. Gönderilen 
mallarfn amballjtarı Kaliforniya siı • 
temi ile hazırlanmıştır. He:- bir sandık 
25 fCJ' kiloluktur. 

doina birkaç adan attı ve arada J,it
duntrak Cemileye yol vermek iıtedi. 
Hilekar ve ıevimli bir gülüşü vardı. 

Cemile durdu ve yüksek ıeıle: 
- Oraya baktan, dedi. 
Fakat genç, iıtikarnetini deiiıtir-

mek istemiyordu: 
- Hele biraz eeliniz! dedi. 
- Baktım o odalara ... 
- Geliniz, oradan arka salonlara 

çıkacağız. 
Yü::-üd•üler, Kapısı açık du!'an bal

konun önünden geçerlwken, genç 
durdu ve ıia dağrlmağa başladığı için 
cilası artan denizi gösterettk: 

- Haıilnrlide bir ıecel dedi, biraz 
balkonda oturmu mıımız? 

- Demin oturdum ben ••• 
- Lutkn biTaz da benimle orur-

maz rruama? Bu vesile ile daha iyi 
tefe!Tiiİ ebnİf te oluruz. 

Cemile a!'Z'Udan ziyade merakla 
gencin teklifini kabul etti. Ne aöyli
yec:eiini ve nasıl konuıacainu öğ
re111Mk i.tiyoırdu. Selimle mukaye.e 
veıilelerine kartı ha11aatr. Bir de, bu 
yabancı insanlar araımda Hir tanesile 
tanıtmanın vereceği enmiyeti ve ra
hatlığı dütünmüştü. 

Balkonda yine onlardan baıka kim
M: yoktu. Oturdular. Genç, otunır 
oturmaz ayaia kalkmak ietiyonnuı 
gibi bir hareket yaparak: 

- Müıaade buyurunuz da kendi
mı takdim edeyim, dedi, ben Vasfi 

Ne Dersiniz? 
AMAN TUTALIM!. 

Gazeteler, hayat pahalılığı hak
l11nJo ora •ıra -Hab•ı harbind•n
valtit buldukça ya~lar yaKrlar. 
Bu ya;sılar iki tarafa tesir yapar. 
Evvela halka. Onların yüreiif!e bi
raz •u serpilir. "Oh/ derler; hiç ol
mazsa gazeteler yazıyor,, mem • 
nun olurlar. lltinci•i ihtiltıirla mü

caJ•l• öd•vinJe olanlar. Bunlar 
Ja kızarlar. "Bu da nereden çık • 
tı? 11 clcrl•r. Çok tlela bütün l•tan
bul gazetelerinin ''Hayat pahalı
dır. ihtikar vardır,, diye bağrış • 
lanna ihtikar komİ•yonu, 

- lhtillôrı bulamadık! Der ... 
L nkin bu aeler fU kcilir ihtikar 

meydana çıktı. 
Resmi makamlar, bel•diy_e ve o

nun alakadar daireleri ekmek li-

atını yiilcaelten un ve buğday yük
ulmeainc karıı: 

- lhtikardır. Bu kadar pahalı 
olmasına aebep yok/ Diyor. 

Ala/ ihtikar değil mi?. lıte se
nelerdenberi bi:1im ıikayet edip 
sizin : 

- Yoldur. Dediğinia suçlu. Tut
•anı:.ca. Ce~ya vursanıza. 

Halit (ıdasından hasa doldur -
mak idiyen fU ihtikarı tepeleseni
ze I Evvelce meydanda yok diyor -
dunuz. Şimdi bun!I siz iddia ecli -

. yorsunuz? O halde ezmek ııe bizi 
onun pençeainden kurtarmak için 
n« bcltliyorsunuz? 

Biz böyle düşünüyoruz, 

Siz ne dersiniz? 
"'-----------------------------..... ...,,_,_.,aa~•'"~-----~~·--=--~..------• 

Kuduz 

Gene O ç Kadın 
Dün ısırıldı 

lsırllanlardan bir tanesi de evde 
beslenen sincabın kurbanı oldu 

KUÇUK HABERLER 
• Dış Bakanlığı genel katibi Nu

man Rifat dün ilbay muavini Hüdai 
Karatabanı ziyaret etmiştir. Bugiln
lerde Ankaraya gidecektir. 

• E5kl İtalyan konsolosu tekaüt ol 
mu§ ve memleketine gitmiştir. 

• Tesçil ve muayene için belediye
ye müracaat etmeyen esnaf çoktur. 
Zabıtai belediye memurları her mın
takada araştırmalar yaparak bunları 
tesbit etmekte ve cezalandırmaktadır
lar. Muayene olmayan esnaf muaye
neye sevkedilmektedir. 

• Belediye Taksim meydanına lev 
halar asa..:ak otomobillerin duracağı 
yerleri ve bir yerde kaç otomobilin 
duracağını tesbit etmiştir. Levhada 
gösterildiğinden fazla ve uyg-unsuz 
yerlerde hiç bir otomobil bulunmıya
caktı.r. 

• Millet mekteplerinde Birincika
nunun ba~ında derslere ba~lanacakır. 
İlk tedrisat müfettişleri açılaoak mek 
tep mıntakalarını tesbite başlamışlar
dır. Millet mekteple:inde haftada üç 
gece ders okutulacaktır. 

• Universite inkılap dertlerine bu 
ayın 25 inde baglayacakttr. İlk dersi 
C. H. Partisi Genel Sekreteri Recep 
Peker verecektir. 

• Unive.n;ite yabancı diller mekte
bine bu yıl 2877 talebe girmiştir. Bun
lardan 2094 ü fransrzca 408 i almanca, 
293ü İngilizce, 19 u İtalyanca v~ 63 
ü de rusça öğreneceklerdir. 

• Son günlerde yeni bir dolandırı
cı türemi~tir. Bu dolandmcı,Etibba o
dası tahııldarı olduğunu ıöyliyerek 

birkaç doktora müracaat etmiJ, ken
dilerinden eski senelere ait oda aida
tını istemi§tir. Bu ıekilde dolandırıl
mak istenen Operatör İzzet, hidiıeyi 

Dün de şehrimizde Uç kuduz ısırma ı ray da bu yolda mücadele için yeni • Etibba odasına bildirmiştir. Dolandı
vak'ası olmuştur. Vak'alar şunlardır: den tahsisat vermiştir. Ayni zamanda rıcı aranmaktadır. 

1 - Kuduz bir köpek bir bayanı bütün Uray direktö~lerine yayım ya-
ısı-mıştır. pılmı~ ve mücadelenin şiddetlendiril- • Çocuk Esirgeme Kurumu ldare 

2 - Bir doktorun evinde, kedi gibi meıi bildi:ilmiştir. Bir kuduz mütehas Heyet, Süt damlasında bir çocuk mu
beılenen, kuduz bi: ıincap bayanını sııına göre şC'hirde yalnız köpeklerle ayene kliniği açılmasına karar ver -
mrmıştır. mücadele kafi değildir. Kedi ile de mü miştir. Anneler Birliği de bu ayın 20 

3 - Bir kuduz sıçan bir kadını ısır cadele yapılmalı. ve ıer5eri kediler de sinde fevkalade bir toplantı yaparak 
mııtr. öldUriilmelidir. cemiyete varidat temini iJini görüşe-

! d cektir. gırılanlar te avi altına alınmışlar- Çünkü kedi ıı1rmaları ve tr:ınalama 
dır. Son zamanlarda bazı ailelerde ıin· lan birçok hususuiyetlerle doludur. • latanbul Endüıtri birliğinde dün 
cnp beslemek. hattfi. tasma takıp ıo • Bu sebepledir ki kedi ısı:-maları nasıl bir toplantı yapılmış ve bazı idari iş
kaklarda gezdirmek de moda olmuş- ve ne şekilde olursa olsun önemle ta- ter üzerinde görilşülmüıtür. Müzake
tur. Şehirdeki köpeklerin öldürülme- kip edilmeli ve kuduz ihtimal veya rele::- sırasında, yakında Kamutaydan 
lc..oine baglanmıttır. Oldürülen köpek· mevcudiyeti unutulmayarak tedaviye 
le:fo dört bin kadar olduğu Sıhhat koşulmalı ve kediyi de be:aber müşa- çıkacak olan iş kanunu üzerinde de 
direktörlUğünde aöylenmektedil' .. U- hede. altnv.ıaldırmalıdır durulmuş ve kanun kamutaydan çık-
====7=::::::::====:===~=;=~~=1 :=t.=::==:::=:::=:::2'-==;;;::!==:;::::!~=~I t:ılctan aonra 'r i ~ di.!Jecek itler et-... *'" .c • rafılidt'1mmrlar YWrihn1Jtir. 

Halk konferansları 1 Daha bir~ok • İstanbul hlikim namzetliğine Hu 

ba§lıyor \ Şeyler UCUZhyacak kuk mezunlarından Melahat Yene a-
Universite bilgilerini genel olarak tanmıştır. 

halka yaymak için teşkil edilen yıllık Maden kömürU fiyatlarının 130 ku-
se; konfe:anslara diln akşam Univt'r ruş tenzili hakkında Ekonomi Bakan
ıite rektörü Cemilin bir açış söylevilc lığının tebliği beklenmektedir. Satış
başlanmıştır. Rektör bu söylevinde ~z la-da yapılacak olan bu tenzilatın ma 
cümle demi,tir ki: den kömürü kullanan nakil araçları-

" B nın yolcu tarifelerinde. de mühim te-- u konferansları bizi ac;mag~a 
&irle:-i olacaktır. sevkedcn ıebeple::- ikidir. Bunlardan 

biri Universite bil~ilt'rini genel oiarak Bakanlığın vereceği talimat esas-
halka vavmak, diaeri de Universite ta ları içinde geçen sene muhtelif miies-

h seselerle kömür firmaları arasındaki 
lcbclcrinin umumi bilgilerini a •ttr: -
mak. dü .. üncelerini kuvvetlendirmek- eski tarifeye r,öre yapılan mukaveleler 

hakkında da önemli notla: bulunacak 
tir. Bir Univenite talebesince mensup 
olduğu fakültenin bilgilcri. k!fi d~ğil
di:. Bir Tıp talebesi, felsefeden, lc;ti
maiyattan, ekonomiden anlamazsa -ivi 
bir dok•or olamaz. işte bunun içindir 
ki, her Fakülteye ait bl~lleri genel o· 
]arak ıh:lere yaymlk için bu konfe -
ramıla•ı te~kil ettik. Bu:-ada halkı dil
~ilnmek bu ıenel hilgilt:ri halkımıza 
da yaymak Univereitt:nin kültür bor
cudur. Sözlerime son veri:-ken konfe
oranslan verecek olan profe.eörlere içi· 
nizde teşekkUJeriml bildiririm.,, 

Rektörün ııöylcvlnden ıonra Profe. 
sör Rilstov Avrupa fikir ta:-ihinin do
~uşu mevzulu konferansıan başlamış
tır. 

tır. Umulduğuna göre böyle geçen se
neden bir mukavele yapmak suretile 
kömür almakta bulunan daire, mües
sese ve tecimenler de bu tenzilattan 
istifade edeceklerdir. 

Kararlaştı::-ılan tenzilatın yapılma

sı, evvelce imza edilen mukavelelerin 
diğer hükUmlerine tesir etmiyecek ve 
mevzuu bahsolacak hususi mukavele-
lerin fiyatlara temas eden maddeleri 
talimatname hükümlerine göre deği~
ti:·ilecektir. Talimatnamenin bugün, 
yahut yarın bütün ilbaylıklara bildi -
rilmesi beklenmektedir. 

- ---

Yumurta nizamnamesinde 
değişiklik yapılıyor 

Türkofis İstanbul şubesi, yumurta 
ihraç nizamnamesinde yapllacak deği 
şiklikler etrafındaki tetkiklerine de -
vam etmektedir. lstanbul tecim odası 
tetkikat şubesi de tadil olunacak bazı 
esasla: üzerinde bir rapor hazırlamıt 
tır. Oda meclisi. raporu incelemiş ve 
tasdik ederek Ekonomi Bakanlıgına 
göndermiştir. 

Şiledeki incelemeler 
Şileye giden il ve şarbay ile Tanm 

direktörü dönmüşlerdir. Bunlar Ağva 
daki arazi üzerinde incelemeler yap -
mışlardır. Burası verimlidir. Sulanma
sı için Ağva deresinden istifade çare 
leri aranmıştı:. Köylülere tohum da 
verilecektir. Boş yerler meyve fidan
larile ağaçlanacaktır. Bura köylüleri • 
nin, kömür ve odunculuktan alına:-ak 
tarımcı ve meyveci olarak yetiştiril -
melerine çalııılmaktadır. 

- Kiminle te§errüf ediyorum, d .. 
dim. 

Cemile baıpannağmı ağzına ıoka
rak omuzlarını salladı: 

- Nenize lazım, dedi, ben parma
ğnnı otomobilin kapı araıına aıkıttır
dnn. Kım topladı ıaliba. Emet'sem 
•it-111 reçiyor ama ıonra f azlalatı· 
yor. 

Çantasını açtı ve mendilini arar· 
ken bir külah nane tekeri bularak çı
kardı, maıanm üstüne koydu: 

- Nane tekeri Yet' miıiniz diye 
ıordu. 

Günln i~inden 

Havhavlarla pisipiıilere 
· harp! 

Biz köpeklere, kedilere saldırablll 
derken köpekler ve kediler bize sal
dırmaktaki hızlarını arttırdılar. ıton
gre kurup bir karar mı verdiler? 861 
birliği mi ettiler? Ne oldu bilmem. .. 
Yalnız gBrüyorum ki mel'unlar bile 
karıı bir imha harbine girişmişe pek 
benziyorlar. 

Dün ve bugUn kime saldırdıklanDI 
henUz öğrenemedik, amma, evvelki 
gün de bir imamın kulağını ısırmıtJal' 
işte. Haberler, kah Yeniköyden, T .. 
rabyadan kah Ramiz'den, Top 
dan, Beşiktaştan, T aksimden geliyaP 
lar. Bu ne çeviklik! Ba cehennemi .. 
biyeyi bu habisler kimden öğrenmir 
ler? Makedonya çetecilerinden mil 
Habe~ fedailerinden mi? 

Ve bunlar ancak gazeteleriınisl1a 
öğrenebildikleri. "Oğrenemedikleri de 
mi var?" diye merak ediyorsanız ce
vap vereyim: 

- Elbette... Faraza, ben Niıae.-: 
şında Kodaman caddesinde oturu
rum. Dö.ıt gün önce komgularnndaa' 
birinin yavrusunu azgın bir keclinİlt 
ısırdığını, bedbaht yavrunun tedaTİ 
altına alındığın dün öğrendim. Gase
telerimi% bundan bahsetmediler tf 
daha kimbilir böyle kaç vak a v..ı • 
duyulmadan ge~ip gidiyor. 

Saflık direkt8rünün verdiği diyeY'" 
leri okudum. ''Baııboş köpeklerin• 
dürüldüklerini söyleyen doktor; 

"- Ancak lstatıbulun ıınırlarr sP 
nittir. Köpekler köylerden ıehre la • 
mekte devam ediyorlar.'' ı:ibilctdcll 
bir ilavede de bulunmuş. Acaba bual 
neden lüzum görülmüş? Köpekloıll 
derhal ve bire kadar imha edilerneJi' 
şine bunu mu sebep göstereceğiz:? 

Bize kalırsa önce "idarei masla~ 
bir tarafa bırakmalı, ıonra ba -r 
mutlaka ve mutlaka ıu §ekilde ,.,. 
malıdır: 

Derhal bir "köpekleri ve kedileri .. 
fareleri yok etme" komitesi ku:u.....
lı. Bu komite bir nevi erkanı harbit' 
vazifesini görmeli. Şehir mücacliM 
mıntakalarına ayrılmalı. Her mın~ 
nın birer, yahut beşer, onar müoade' 
le man~ası olmalı. Ve bir gün, upJıl 
genel sayımda oldu~u gibi h.ılkı ~ 
lerine kapadıktan sonra bu mınt&P'" 
ların her biri bir harp sahnesi olmali 
Köpekler, kediler bire kadar öld~ 
meli. Bu iş bitince evlerde besleolf~ 
kediler, köpekler sıkı bir kontrol ~ 
tına alınmalı, hepsine a§ı yapılm~ 
bundan böyle, isterlene birer m 
lira değerinde olsunlar, ağızlan ld 
masu: köpekler ve k'CC!ilerle kaMttı-W:<t 

ekçilerte pollalerin tabancaları 
<itişünmeaen çeKıp tlu uı1.:r" •• ıl': 1 
rnen gebertmelerine i:ÖZ yumma1' 

Ve yine mutlaka ve mutlaka 
de genel bir "sıçan öldü:me'' te 
ğine giri!meli. 

Yoksa, bugünkü şekliyle bu ş 
sistematik bir kuduz mücadelesi 
ınış bulunduğuna ne Uray, ne de 
lık Direktörü bizi inandırabileco1C 
vaziyette bulunmamaktadırlar. 

• 
Konuşulacak, laf atacak za 

de&iliı. lş &ilnü gelmiştir. Ve b 
alaylı ve iptidai metotlaıla bi 
imkAn yoktur. 

Harp istiyoruz 1 Köpeklere 
Genel bir sef erbe:-likle ve insa 
biribirlerini öldürmek için yarat~ 
bütün modern silahlan kulla i/11: 
tankla:-ı sokaklarda dolaştırara1' 
bir harp yapılmasını istiyoruz! ,il' 

Yalnız benim mahallemde .şıı 'I' 
tiç yüz kedi ve en azdan elli köpelr 1"..: 
!aşıyor baylarım. Ve bu yas'.~ f"' 
dıktan sonra, her zamanki gı a.ıf!' • 
tüylerim Urpererek evime yoll 

:-ıırn. iJıl' 
Nizameddin N 

rı atarak doJruldu: 
- A ... dedi, balo dedin de ~ 

geldi. Sen bu adetleri bilirıı 
mi? 

Cemilenin tuvaleti, seki ~ 
güzelliğile sözlet'i arasrndakı 
farka gittikçe hayret eden J-lu 

- Hangi adetler? diye ı . 
- Cannn iıte balo adetler•· 
-Biraz. ~ 
- Kuzum, söyler miıin ~:-";~ 

- HayıT. Eınrenıiz kalmakta ni-

ya yedi aylık çocuk, ernı:1 1 ~ 
gider mi? 'kt' r 

- Nasıl dediniz? f:rnZI 1 ~ 
mu? r::. 

E G . b. ınetel• a 

Patanın kayınbiraderi Hulki... Elek· 
trik mühendisiyim. 

Cemile bu sözleri duymamı, gibi, 
denizin mehtaplı parçasına dalan göz
lerini açarak, birdenbire bağırdı: 

- A ... Donıı.ıwnış bir vapur gidi
yor. Nedir bu acaba? 

Genç, arkasına Jij~en denize hiç 
bakmadan ce' ıı.p verdi: 

- Tenezzüh vapuru olacak. Ben 
kiminle teıerrüf ediyorum? 

Cemile bu suali de duymanuı gibi 
sordu: 

- Bu kadar büyük tenezzüh vapu• 
ru olur mu? 

- Olabilir efendim. Kiminle teşer
rüf ediyorum, dedi. 

Cemile gözlerini denizden muhata· 
bına çevirdi: 

- Bana mı ıMuyoTSunuz? 
- Tabii deiil mi? 
- Ne dediniz? 

çin iırar ediyorsunuz? 
- Ne demek o? 
- isminizi niçin ıöylemiyonunuz? 
- hmimi ne yapacaksın ayol. Ay· 

fe, Fatma, Emine, bir teY itte ... 
- Fakat bal maakode detiliz ki. 
- Ne? 
- Bal maskede deiiliz. 
- Şimdi aen bu lakırdıdan bir ıey 

anlad11n mı sandın aklınca? 
- Bal maıke diyorum, maskeli ba· 

lo .•• 
- Ene olmut? 
- Canım, efendim, maskeli balo-

larda hüviyeti gizlemek eıashr. Ora· 
da isim söylenmez. 

- Ne bileyim ben! 
- Fakat burası maskeli balo de-

ğil. 
Cemile aizına bir tutam nane ıeke-

- vet. eçnuı ır ati"" . 
ıötürecek delilim. Bizİlfl J1'I 

bir bahiı olmuıtu da. 
- Hanri mahallede? N• ·~~ 
Fakat o ıırada balkonü~:.-rr.a 

Tahıin ve Memduh Bey.hl 
balnnanak, birini · arat 11 
n dönerek yürüyorlardı. 

Cemile hemen fırladı ve ~ 
praındanı 

- Tahıinl diye befrrdı. k 
Genci tamaınile unutara 

çıkmııtr. Yükıek sesle: B rıi 
- Neredesiniz ayol? d' 

içinde yalnız bın1ktınrzl de ~ 
b' ag• 

Tahsin ve Memduh, 1du.Jc 
- Biz de sizi anyor ' 

çağırıyor! dediler. ak• 
Cemile h.lkona bakar l Ar'io 



Endüstri Türkiyesi 
Demir, Çelik Tesisata 
Gelecek Yıl Kuruluyor 

1 Xnkara, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sümer Bankın endüstrl
eııne plahı i!iindeki ağır endüstri i§i önümüzdeki aylarda baıanlmış ola
:~ktrr. Ağır endüstri grupundan demir ve çeli~ endü~tri~i için ~a~ılma~ 
Ilı~ ~zırlıklar son bulmuştur. Sümer Bank, agır endustn .ıube1ıı. bı.r ı~ıs 
~ve burada kullanılmak üzere yabancı uzmanlar anga1e etmıştır. Agı:r 

tnduıtri içiıl birçok yabancı firmaların yaptıkları teklif projeleri tetkik edil
~ektedir. 1936 senesi başlarında ilk inşasına başlanacak olan bir yılda 100 
rlln tonluk iıtibsal kudretindeki demir ve çelik tesisatı 2 sene içinde biti-

ccektir, 

Pil ve Telefon imal Edeceğiz 
'rr ~nkara, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriy<>r)" - Bayındırlık Bakanlığı 
~lefon ve Telgraf endüstrisi hakkında ~nemli. ~azı kararlar vermiştir. Bu
bir a kuru pil yapan, telefon ve telgraf .alet.len ı~a.l ve tamir eden büyiik 
ll a.telyc açılacaktır. Bu maksatla, Eskışeıhırdekı Sımemı Sosyetesiniıl bazı 

et Ve tesisatı satın alınacaktır. 

, Yeni İçtimaiyat kitabı 
ıı·ı~~~ara, 14 (Hususi muhabirimiz 
b 1 ırıyor) - Kültür Bakanlığında 
<i Undan bir müddet önce lise müfre
lr~t programlarının incelenmesi için 
~ nıısyonlar kurulmuş ve yeni karar
li r alınınıştı. Bu arada bugüne kadar 
-~~rde okutulmakta olan içtimaiyat 
.i~ti ı .Yerine hazırlanacak olan yeni 
ta nıaı~at kitabının yazılmasına ka -
ı,: Yerılmiştir. Bu maksatla bugün 
}> anbul Üniversitesinden doktor Zi
li:~~in Fahri, Hilmi Ziya, doktor Ha
l! k ıkret §ehrimize gelmiş ve Kültür 
tlia anhğında işe başlamışlardır. Ye
)ıl s;~arılac-ak içtimaiyat kitabının bu 
.... ııelerde okutulması imkanını te-
-...ın · · . 
~k._ıçın kitap forma forma dağıtıli-

"'r• 

Avrupada ıtaj 
hi~!'~ara, 14 (Hususi muhabirimiz 
•ek ırıyor) - Finans Bakanlığı yük
tra nıektepten diplomalı memurları 
on s~~~a ~vrupaya staj yapmak için 
Ya ışı gondermeğe karar verdiğini 
ırı·zn:ıııtık. Bu imtihanlara 33 kişi gir
hlı~ "~ bunlardan ancak 14 kişi §İfa
~ Inıtihanlan kazanarıak yazılı im-
~ girmek hakkını kazanmıştır. 

tice~ Yapılan lf&Zılı imtihanların ne
t.-~~)'arın anlaşılacaktır. Finans Ba-
0~ •• .ı... •---'- "-·•Hnıuııu a gırmı§ 

l4 talebeden onunu seçecektir, 

F'ilipine gönderilecek 
yumurtalar 

bi~~~ra, 14 (Hususi muhabirimiz 
nu ırıyor) - Filipin hük\imeti 1 Ka 
lt~~~~elden itibaren gelecek yumur 
•u Uzerinde lmported damgasının 
llı'f'U_ltnası lazımgeleceğine karar ver
h~~ı.r. Türkofis vaziyeti alakadarlara 
~ştir. 

Finans 
Mütehassısı 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Muamelatı nakdiye iş
leri üzerinde tetkikat yapmak ve bu 
hususta Bakanlığa rapor vermek için 
getirilen finans mütehassısı Pot Mase 
memleketin muhtelif yerlerinde yap
tığı incelemelerde elde ettiği netice
ler hakkındaki raporunu hazırlamak
tadır. Mütehassıs on, on beı güne 
kadar raporunu bakanlığa verecektir. 
Pol Mase, Bu ayın sonunda mukave
lesi müddeti biteceği için önümüzde
ki ayın ilk haftasında memleketine 
avdet edecektir. 

Finans Bakanlığı, varidat teşkilatı 
ve kanunları üzerinde tetkikat yap -
mış olan diğer mütehassıs Pişarl de 
raporlarını hazırlayarak peyderpey 
Bakanlığa vermektedir. Bu mütehas
sıs ta iki ay sonra müddeti bitece • 
ğinden memleketine avdet edecektir. 
Pişarl'n verdiği raporların sonu alın
dıktan ve bu raporlar incelendikten 
sonra mu·amele kazanç ve veraset ve 
intikal vergileri kanunlarında tadilat 
yapılıp yapılmıyacağı kararlaştmla • 
caktır. 

D:I, Taa 1h ve COğrifya 
Fakültesi 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ankara Dil, Tarih, 
coğrafya fakültesinin açılması için 
hazırlıklar başlamııtır. Fakültenin ne 
günü açılacağı ve açılma töreni ha -
zırlıkları yarın Kültür Bakanlığında 
topl.nacak özel bir komisyon tarafın
dan kararlaştırılacaktır. 

Fakülte kadrosundaki dekan katip
liği yerine bir idare direktörü ihdası 
kararlaşmıştır. 

q LR&%$JFJ\ 

FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 

KARAKTERiNiZi SOYLlYELIM 

Aktör Gal i P 
Geniş bir tecrübeye dayanan 

canlılığı vardır. Nikbindir ve 
herşeyi hoş görür denilebilir, fa
kat kendisi ve bazı arkadaşları 
için arasıra çok üzüldüğü vaki
dir. Dünyayı komik tarafından 
pek iyi gördüğü halde sahnede 
trajik oynar. Herhangi bir yer
de kalabalrktan hoşlanmaz, fa
kat tiyatroda seyirci kalaıbahğı 
hoşuna gider. Zekası onu bayağı 
demagojik tavırlardan kurtar
mıştır. Hiç şüphesiz çok hassas
tır. Şahıslardan ziyade halka hi 
tap eden bir yaradılıştadır. İzze
ti nefsi, serbestliğine ve hürriye 
tine dokunulduğu zaman isyan 
eder. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
~ ~bİYwaİtesi Pıikoloji anı· kendilerinin de fotoirafilerini yolla
~ ~· Jean Carteret'nin keneli- mak ıuretile tahıılanna ait tahliller 

• ~11_1~i~ fotoirafiler üzerinde- yapdmaımı istemelerinden anlıyorua, 
,., ~ bir baftadanberi neırecli fimdiye kadar l'azetemize aönderilen 
~ ~rz iliminin hiç tanımadı· fotoirafiler binleri •tnııt ve Jean Car
~ttiifij ~ f~totrafil':"!'9 bakarak teret'nin tahlilleri bu ıuretle büyük 
~ •..;ci ~ulrümJerdeki ıaabet, hay. aWca uyandmnıtbr. Bu fotoirafilere 
tt °"1ay11 bir dwececledir. Bu fikrimi- ait tahlilleri elimizdeki mqbur adam
t. ald11t CUlanınızm ela ittirak etmek- lar tahlilleri bittikten sonra ve bize 
so1cı-.1ıa:!~ aldıiıımz mektuplann aönderme sırası ile razelemizde neı-

-0 ve bu isabete inanarak re bqlayacaiız. 

Fotof)rafinizi gönder in iz, 
-.... 

5 
~arakterinizi söyliyelim ı 
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\1 HAFTANIN SiY ASASI 

Hum 

Sıvas 
ilbaylığı 
Ankara, 14 (Hususi muliabirimiz 

bildiriyor) - Açık bulunan ~ıvas il
baylığına Kütahya ilbayı Hazım ta-
yin edilmiştir.;..----

Sağllk işlerimiz 
Ve Ecnebi 
Mütehassıslar 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 
bildiryor) - Sağlık ve Sosyal yardım 
Bakanlığının Ankara Nümune hasta
nesi için getirmeğe karar verdiği uz
manlardan 4 ü gelmiş ve işlerine baş
lamış \ardır. Gelen uzmanlar şunlar -
dır: Wurtzburg Üniversitesi Tıp Fa
kültesi ordinaryüsleriılden Profesör 
Maganoş Alsleben, Doseldrof Univer
sitesi Çocuk se.:iriyatı ordlnaryüsle -
ı inden Profesör Extal, Wurtzburg U
niversitesi kulak, boğaz ve burun mü
tehassısı Max Mayer, Berlinde W. 
How hastanesi elektromekanik tedavi 
profesörlerinden Lacuyer. 

Bunlardan başka Haydelbcrg Üni
versitesi bakteriyoloji sıhhat profesö-
ü ve Haydelb j-lııf~.aıha en titü ü 

dfrektörU de Ankara merkez hıfzıssıh 
ha enstitüsü direktörlüğüne, Viyana 
devlet serum ve ~şı kurumu direktö· 
rü profesör Manıer, merkez serum ve 
aıı şubesi şefliğine, Tubingen Univer 
&itesi profesörlerinden Dr. Pulawka 
merkez hıfzıssıhha enstitüsü biyoloji 
şubesi şefliğine, Rokfeller kurumun -
dan Dr. Collinı Ankara hıfzıssıhha 
tnstitüsündeki hıfzıssıhha okulu di -
rektörlüğüne seçilmiş ve tayin edil -
mişlerdir. Bu profetıörler bilgi ve ih
tisasları ile deprH şöhrctlerdir. Hep· 
si de meleketimize gelip çalıımayı 
memnuniyetle kabul etmiılerdir. 

Hükfunet doktoru tayinleri 
Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Ahlat hükumet doktoru 
Mustafa Hopa hükumet doktorluğuna 
Niğde hükumet doktoru Salahaddin 
Gebze hükumet doktorluğuna, açık -
ta bulunan operatör Hasan Tahsin 
Malatya memleket hastanesi operatör 
lüğüne, Anakra Sıtma mücadelesin -
den Rifat Muı hükrtmet doktorluğu
na tayin edilmiştir. 

Türk tütünü Türkiyede 
yetişir 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Japonyaı!an alakalı ma 
k.am~r~ gelen malumata göre, Japon 
çıftçılerı Türk tütünü yetiştirmek i -
çin çalışmaktadırlar. Fakat elde edilen 
mahsullerin kalite ve nefaset itibarile 
tütünlerimize uymadığı temin edil • 
mektedir. 

Deniz mahsulleri 
Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 

bildiri~or~ - Sünger ve balıkçılığı -
mızın ınkışafını temin maksadile Eko 
nomi Bakanlığının bir müddettenberi 
üzerinde çalıştıği deniz mahsulleri ka 
nun projesinin hazrlığı bitmiJtir. 

Bugünkü Kamutay 
Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyo:) - Yarın kamutayda Dev
let Demıryolları ve limanları itletme 
genel direktörlüğü memur ve milstah 
demlerinin baremi hakkındaki layiha
nın ikinci müzakeresi yapılacaktır. 

Parti halkevlerine konfe
ranacılar gönderecek 

Ankara, 14 (A.A.) - C. H. P, gen 
yönkurulu haftalık toplantısını yaptı, 
Parti işleri konuşulduğu sırada bu yı
lın kış konfeııansılan konuşu üstünde 
durarak bu işin bir hafta içinde plan
lanması kararını aldı Bu kış pa-:-ti gen 
yönkurul üyelerinden, saylavlardan ve 
parti yönkurul başkanlariyle partili -
lerden, iller ve ilçelerdeki Halkevleri
ne konferansçılar çıkacaktır. 

Harp vcuiyeti 
Italyanlarm Habetistana kartı ti

malden ve cenuptan yaptıklan ta -
amız hafta içinde inkitaf etti ve 
her iki cephede de muvaffak oldu
lar. Şimalde Makalle, cenupta da 
Gorahai hafta içinde ltalyanlar tara 
fmdan itaal edildi. Habetlerin Ma
kalle'yi döğütmeden Italyanlara 
bırakmak istemiyecekleri hakkın -
daki tahminler doğru çıkmamıttır. 
Habetler, muharebe yapmaksızın, 
her iki c e p h e d e d e i 1 e r -
l i y e n l t a 1 y a n 1 a r ı n önün
den çekilmiılerdir. ltalyanlar Ha -
betiıtana karJı harbe bathyah tam 
kırk iki sün olmuıtur. Bu müddet 
zarfında on iki bin kilometre mü -
rabbaı Habet araziıi iıaal etmitler 
dir. Resmi ltalya kaynaklanndan 
verilen haberine göre, zayiatlan 
da bir ltalya zabiti ile üç nefer ö
lü, dört ltalya zabiti ile altı nefer 
yaralı, Ve yerli aakerlerden de o
tuz iki ölü ile yetmit bir yaralıdan 
ibarettir. Belki bu rakkamlar mü -
balagalıdır. Fakat on misli fazla ol
aa da henüz ltalyanlarla Habeıler 
arasında bir çarpıtma olmadıiı an
latılmaktadır. Habetlerin ltalyanla 
ra nerede muharebe verecekleri de 
belli deiildir. •• Zecri tedbirler 

Diier taraftan ltalya hakk!nda 
almacak olan zecri tedbir etrafında 
ki muamele yÜrÜmektedir. 

On sekizler komitesi toplanmıt 
ve müeyyidelerin tatbik gününü on 
aekiz lkincitetrin olmak üzere tes • 
bit etmiıtir. Bu halde gelecek pazar 
tesinden sonra müeyyidelere İtti -
rak edecek olan elli devlet: 

1 - ltalyaya ıilah aatmıyacak. 
2 - ltalyaya para ikraz etmiy• 

cek ve kredi nçmıyacak. 
3 - ltalyadan mal utın almıya

cak. 
4 - ltalyaya bazı iptidai mad

deler aatmıyacak. 
5 - Bu tedbirlerin tatbikinden 

doğacak zarar ve ziyanlann teli. -
fiıi için biribirine yardım edecek. 

Kanada delegeıi, ltalyaya ıatıl -
mıyacak maddeler arasma kömür, 
demir ve petrolun da sokulmasını 
istemit ve talep on sekizler komi -
teai tarafından kabul edilmittir. Fa 
kat bu maddeler henüz liateye ithal 
eclilılıe111iıtir. • Amerika ve Almanya 

Uluslar Kurumu i.zaaı olmıyan 
devletler arasında z~cri tedbirlere 
kaJ-ıı ne vaziyet alacakları merak
la beklenen iki devlet vardı: Am• 
rika ve Almanya. 

Amerika esasen Kurum karar 
vermezden evvel, ltalyaya ıili.h aat 
mayı menetmitti. Amerika, zecri 
tedbirlerin diğer maddelerini tat -
bik etmeie hazır olmamakla bera
ber, hükUınet, Amerika tebaasmın 
ltalya ile yapacaklan ticareti hima 
ye etmemeğe karar vermittir. ltal
yaya karJı da abluka Ban edilirse, 
Amerika bitaraflık haklannda ısrar 
edip te bu ablukanm tatbikini müt 
küllettirecek değildir. Amerika 
müeyyideler bahıinde timdilik an -
cak bu kadar ileri gitmektedir. 

Ahnanyaya gelince: bu devletin 
vaziyeti daha müphemdir. Ameri -
ka kurum sekreterlifine verdiii c• 
vapta müeyyide tatbikinin bir kar 
vesileıi olmasına mani olacağını bil 
dimıiıtir. Bundan anlatılan mana 
tudur: Almanya ltalyaya ihraç ede 
cefi maddeleri kontenjante edecek 
tir. Yani ltalyaya alelade zaman -
dan fazla ihracat yapılmasına mani 
olacaktır. 

Sözün kıaaaı Amerika da Alman
ya da zecri tedbirler bahsinde Uluı 
lar Kurumuna yardun edici vaziyet 
almıılardır. 

• ltalyanın protedom 

ltalya bir taraftan pazarteıinden 
sonra tatbik edilecek zecri tedbirle 
ri önlemek için birtakım tedbirler 
almakta, diğer taraftan da bunlara 
ittirak edecek olan devletlere ayn 
ayn gönderdiği bir nota ile bu ha
reketlerini protesto etmektedir. 1-
talya zecri tedbirlere müracaatı 
haksız bulmakta ve her devltti ay
n ayn meı'ul tutacaiıru bildirmek
tedir. 

ltalya, bu notaaile, zecri tedbir -
ler hakkındaki karana Uluslar Ku
rumunda müıtereken verildiğini bil 
mezlikten geliyor. Sanki her dev -
Jet ayn ayn ltalya hakkında bu 
tedbirleri tatbik etmete karar ver
mit. 

ltalya nota11na ne tekilde cevap 
verilmeai etrafında iki cereyan var-
dır: . 

1 - lnailizler müıtereken cevap 
verilmesini iatiyorlar. 

2 - Franaızlar İM her devlet ta
raf:ndan ayn verilm-tn8 taraftar 
görünüyorlar. 

Hangi noktai nazann salebe ça
lacaiı bupn, yarm belli olacaktır. 

• lntliltere .ıJe Mı•ır 

ltalya - Habet muharebesi, lngi
liz - Mııır münasebetlerini günün 
meselesi haline getirmittir. Malum
dur ki, bu münasebetler henüz tan
zim edilmemiıtir. lnailtere 1922 yr
lmda M111rm iatiklalini tanımakla 

ası, 

3 - Sudan vaziyetinin tayini, 
4 - Mıaırdaki yabanc::ıların hi

mayeai. 
Bu dört nokta henüz halledilme

diğinden Mısırın istiklali etrafında 
ki vaziyet te müphemdir. 

Mısır için bugünkü vaziyette ya
pacak iki teY vardır: 

1 - lngilterenin mütkül vaziye -
tinden istifade ederek bu müphem 
vaziyeti taafiye etmek. 

2 - ltalya • Habet harbinin mey 
dana getirdiii buhranın geçmesini 
bekliyerek lngiltere ile sonra mü • 
zakereye giritmek. 

lnailzler tabii ikinci yolun takip 
edilmeıine M111rlılan kandmnıya 
çalıtıyorlar. Fakat daha evvel de 
bu yolda hareket ederek ellerinden 
fıraatm kaçtığını hatırlıyan Mısır • 
lılar bu defa lqiltere ile davaları -
nı halletmek iatiyorlar. lngiliz Dıt 
Bakanı Sir Samuel Hoare, geçen 
gün Londra belediyeıinin ziyafe -
tinde ıöylediği bir nutukta Mııır me 
aeleıine temas ederek lnailterenin 
bu aralık bu meseleyi kurcalamıya 
taraftar olmadıiını a9ylemiıti. Bu 
sözler, Veft partisi lideri Nahas Pa 
tanın tiddetli tenkidi ile karıılan -
mıt. Yapılan büyük bir mitingde 
hükUınetin derhal istifa etmesi ve 
lngiJtere ile münasebetlerin kesil -
meai talep edilmiştir. Gürültü ara -
ımda hayli adamın yaralandığı da 
bildiriliyor. 

lngilizler, Mıiırlılann bu hare -
ketlerini ltalya propagandasına at
fetmektedirler. Filhakika bazı ltal
ya telıiz iıtasyonlan lngiltere aley
hinde arapça netriyat yapmaktadır 
lar. Romadaki lngiliz büyük elçi -
ıinin bu propagandaya nihayet ve
rilmesi için ltalya hükUıneti nezdin 
de tiddetli tefebbüsatta bulunduğu 
bildirilmektedir. Herhalde fU mu
hakkaktır ki, Mmr vaziyeti yÜzÜn 
den lngiltere ile ltalya araımdnki 
münaıebetler her zamankinden zi
yade gergin bir aafbaya girmiı bu
lunuyor. 

• Jn,iltere' Je ••çim 
Bu aatırlan yazdığımız dakikada 

lngilterede de seçim yapılmaktadır. 
Bir taraftan muhafazakar, Mac Do 
nald'ın milli itçİ ve Sir John Simon
un milli liberal 9artileri "milli bir
lik hükclmeti,, namı altında difer 
taraftan da ifçi partiıi ile liberal 
parti ve müstakiller mücadele halin 
dedirler. Bu, İngilterede büyük 
harptenberi yapılan yedinci seçim· 
dir. Birinci ıeçim 1918 de yapılmıı 
ve muhafazakarlar altı yüz küsur 
izah meclisin üç yüz altmıt azaıını 
kazanmıılardı. 

1922 de yapılan ikinci ..çimde 
347 mebuı seçtirdiler. 1923 te mev
cutlan iki yüz elli sekize indi. Diğer 
taraftan bu seçimde iıçi partisi yüz 
dokıan bir, liberallerde yüz elli 
sekiz mebus intihap ettirdiklerin • 
den iktidar muhafazaki.rlann eliıi
den çıkmııtı. Fakat çok sürmedi. 
Ertesi ,yıl yapılan seçimde dört yüz 
on bet mebuı seçtirerek tekrar itba. 
tına geçtiler. Bet aene iktidarda 
kaldıktan sonra 1929 seçiminde 
kaybettiler. Tekrar itçi partisi ik • 
tidara geçti. Fakat 1931 yılındaki 
mali buhran iç.inde seçim yapıldı 
ve ''milli hükUınet,, namı altında 
itbatına geçtiler. Muhafazakarları 
bu nam altında itbaıına getiren 
parlamento ekseriyeti dört yüz el
liden fazla idi. lıçi partisi elliye in
di. Liberallerde hemen hemen orta 
dan kalktılar. BakallTlll bugün yapı
lan seçim mu haf aza kar partisinin 
ekıeriyetini kaça indirecek. Netice 
bugün, yann belli olacaktır. 

• Yunandtan'da krallık 
Yunan genoyunun kat'i neticesi 

her tarafta hayret uyandırmııtır. 
Resmi rakkamlara göre, ablan 
1,529,714 reyden 1,491,992 rey 
krallık lehine atılmıı. Cümhuriyet 
lehine ancak 32 452 rey verilnıiş 
3270 rey de ipt~l edilmittir. Cirit
te 50 655 reyden Cümhuriyet lehine 
ancak 1214 rey Selanikte 124,000 
reyden ancak iki bin rey atıldığı 
bildiriliyor ki, bu iki yerin birer 
Cümhuriyet merkezi oldugu hatır -
da tutulacak olursa, bütün bu mua 
meleden ıüpheye dütmemek eldf'n 
ıelmez. Heme iae, Kral yola çık -
mak üzeredir. Aym yinni dördün • 
de Atinada bulunacak. Atinaya ge
lir gelmez de müıkülat bat göate· 
recek. ilk it, naip Kondilisten kral
lığı tesellüm etmektir. Sonra ağlebi 
ihtimal, Baıvekaleti zaten iıbaım -
da bulunan Kondiliae verecek. bu 
vaziyette Kondiliı iki ıey yapabilir: 

1 - Parlamento huzuruna çıkıp 
itimat reyi ister. 

2 - Parlamentoyu feıhederek 
seçiıa yapar. 

Bin.ci vaziyette behemehal akal 
liyett. kalacaktır. Bunun içi~ arada 
Çald.-iı ve diğer kralcılar ıle an -
latamazaa, Kondiliain parlamento -
yu feshetmesi akla en yakın gelen 
bir ihtimaldir. 

Uç ıey ... 
Küçük iken meddah dinlemeye 

bayılırdım. Şimdi büyümüı değilim 
amma artık - ya eaki meddahlar 
kalmadığından, yahut benim med
dah dinlemiye takatim tükendiğin
den • hoıuma gitmiyor. Halbukj 
görüyorum ki; meddahlar iç.in pİ· 
yasa pek fena değil. 

Hele Ramazan gelince bu İf bü~ 
bütün rağbetlenecek ve itin acaip 
tarafı fU ki; ıimdi meddahı küçük· 
lerden ziyade büyükler seviyor. 

Demem o deme değil; ben kü .. 
çük iken meddahların bir lafını iıi· 
tirdim: 

- isim isime benzer, ciıim cisi • 
me.. Derlerdi. 

Artık iaim isime benzemek tehli
kesi veya avantajı kalmadı. Soyadı 
içinde ayni sözü edinmit olan iki Üç 
kqi bulunsa bile küçük adlarını söy 
leyince bir karıtıkhk olmıyacak. 

Kalıyor cisim cisme benzemek. 
Ben de bunu yazmak istiyorum. 
Hiç münasebetleri olmadığı halde 
üç tey var ki; biribirlerine benzi • 
yorlar: 

Tren, politika ve spor. 
Ne münasebet? Değil mi? Dinle

yin cancağzım. 
Trene bindikten yamn saat şon

ra elinizi yıkayın, ıimsiyah akar. 
Politikaya girdikten yanm aa

at sonra kulağınızı arkanıza verin! 
Kendinizi simsiyah görürsünüz. Ve 
ıporda çahtırken kimi dinlerseni:s 
dinleyin aizi suçlu bulur. Memle • 
ket gençliğini mahvetmiı, sporu 
yıkmıı kazıklanacak bir adam der·:· 

Buna rağmen trenler, dolu, polı: 
tika alemi kalabalık ve spor yerlen 
özlenmektedir. 

B. FELEK 
• 

El Azizde 
Altın 
Araştlrmaları 

Elaziz, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Altın Arama Sosyetesi, E
liziu 50 kilometro mesafede bulu
nan Keban madeninde çalışmalarına 
devam etmektedir. Verilen bir habe
re göre, eskiden açılmış bulunan ku· 
yulardan birinde 10 ton cevher bu
lunmuştur. Bu cevherin, şimdiye ka
dar harcanan bütün arama masrafla· 
rmı ödiyeceği hesaplanmıştır. Diğer 
taraf tan civardaki dağlık arazide de 
zengin alçı madenleri mevcuttur. Ya
pılan denemeler, bu. alçıların kalite 
itibariyle çok yüksek olduğu sonu
cunu vermiştir. 

Son Müzake
reler de Durdu 
Romadaki İngiliz 
müzakereyi kesti, 

talimat bekliyor 
[Baş tarafı 1 incide] 

sefiri . 
yenı 

Böyle anlaım..:ının ıartlan fUn -
lardır: 

ikinci bir ltalyan lırkatnnın Lib 
ya'dan geri çekilmeai, ltalyan ba
•ınındaki hücumların terkeclilme· 
•i. 

Kahiredeki durum, Londranın 
diklıatini M,..rda yapılan ltalyan 

· propa11andcuı üzerine çekmekte -
dir. Siyaaal çevenler, bu hôdiaele
rin gerginliği arttırabileceiini tah • 
min ediyorlar. 

ltalyan - Fran8Jz görüımeleri 
Roma, 14 A.A. - Mu .. olini dün 

öileden .anra Fran111:z büyült elçi
•i Şambrün'ü kabul etmiftir. Gö -
rüpne, genel •İycua hakkında ol
muıtur. ltalyan mahlelleri, bunu 
lngiltere, Franaa ve ltalya araaın
da gÖrÜfmelerin devamına delil 
telakki etmektedirler. 

Romadaki müzakereler 
Londra, 14 A .A. - /ngilterenin 

Romadaki büyük elçiai Sir D}um
mond Muuolini ile dün yaptığı mü 
lôkat hakkında hükumete maili • 
mat vermiıtir. Salahiyettar lngiliz 
çevenlerinde her iki tarafın da 
bir anlapn.aya varmak ar:zuaunda 
olduklan ve göriişmelerin devam 
edeceii teyit edilmektedir. 

Franaı:z malları ltalyeya girecek 
Paru, 14 A .A. - Matin gazete· 

ai, Laval ile ltalyan büyük elçi•i 
Cerutti araaındaki görüpneclen 
bahaederken JUnlan )l(Umakta -
dır: 

"ltalyan büyük elçi•i, 11eçen IO· 

lı günü, Fran•ı:z mallannın /tal -
yciya ithali hakkında konulan 
memnuiyetin, ayni akfOm Roma -
daki Franaı:z tecim müme••ilinin 
teıebbiUü üzerine kaldınldıiını 

bilJirmiftir.,, 



7 - 11 • 935 

Ci ================================================T A N=========================================== ıs - ıı. 935 

CI 

FiNANSAL KRONiK 

Erzurum - Sıvas Hattı 
Yüzde yedi faizli Sıvas - Erzurum 

hattı tahvillerinin ikinci tertibi için 
kayıtlara kanunuevvelin beşinden iti
baren başlanıyor. Şimdiye kadar çı
karılan ve ancak iki milyon liradan 
ibaret olan birinci tertibin kısa bir 
müddet içinde kaydedildiğini göz
önünde bulundurursak, yine tamamen 
müsmir bir alanda kullanılacak olan 
bu ikinci tertibin de bankalar ve hal!c 
arasında derhal taksim eclilivereceğini 
kolaylıkla tahmin edebiliriz. Bu istik
raz niçin yapılıyor? Bi.r defa ona ba
kalım: 

Bu istikraz demiryol siyasamıza 
daha geniş ilerleme imkanları ve:mek 
ve yurt dahilindeki muhtelif servet 
kaynaklarından istifade edip. onları iş
leterek memleketimizin her köşesine 
dağıtmak için yapılmaktadır. 

Ergani istikrazı bu sözlerimizi is
pat etmek için en kafi delildir zanne
deriz. Nitekim bu istikrazla elde edi
len para sayesinde tren Erganiye var
mıstır. Nasıl Filyos - Irmak hattı 
memleket için kömür yolunu açacak
sa. birkaç gün içinde işlcmeğe başlı
yacak olan Fevzipaşa - Diyarbekir 
ba'tındaki Maden - Diyarbekir kısmı 
bakır yolunu açacaktır. 

Bundan dolayıdır ki dünyanın en 
verimli ve en kıymetli bakır madenle
ail'lden birini teşkil eden, fakat maal
eı;ef yolsuzluk yüzünden şimdiye ka
dar hakiki değerini bulamıyan Erga
ni bakırları da birdenbire altın kıyme
t ini almağa başlıyacaktrr. Burada şim
dilik yılda orta bi: hesapla 20.000 
tondan fazla bakır çıkarılacağını göz· 
ö-ıünde bulunduracak olursak, işin 
ö:ı .. mi büsbütün anlaşılır. 

Ergani istikrazı bu sayede memle
k0t;mize üç bakımdan istifade temin 
etmiştir. 1 

1 - Sarkın bu uzak bölgesine 
cl~'lliryolu çelik kolunu atmıştı::. De
miryolunun sade tecim ve endüstri 
b<ı1<ımından ehemmiyeti yoktu ... Bel
ki büyük denizlerden medeniyetin bü
tün bill!ilerini, en uzak yerlere bir 
I""hir gibi akıtmak ve yaymak itiba· 
fil,. ayrı ve büyük bir kudreti vardrr. 

2 - Demiryol sayesinde burada. 
l 200 kilometre murabbaı dahilind~ki 
b-kır madeni kıymet bulmuştur. 
Beş senelik endüstri planımızı ta-

1'nkkuk ettiri:-ke.n bakırın oynıyacağı 
büvük rol üzerinde ehemmiyetle dur
mak Uizımdır. 

3 - Yurt dahilinde finansal bir ha
reket başlamış, ve atıl duran birçok 
küçük tasar.uflar buraya angaje ola-
1 ak menfaat temin etmiştir. Şimdi ya
pılmakta olan Sıvas - Erzurum hattı 
istikrazı da memlekete ayni şekilde 
faydalar temin edecektir. Yalnız şu 
farkla ki, birincisi nasıl bakır serveti
ni kıymetlendirmişse, öteki, btiyük ve 
tapihsel transit yolunu açacak ve şar
kın bütün transit ticaretini ele alacak
tır. 

Bu hat üzerinde şimdiye kadar ya
pılan çalışmalar hayli ilerlemiştir. 43 
kilometrelik Sıvas - Tecer hattı da bu 
gün. yarın işlemeğe açılacaktır. 

Onun için bu son istikrazın büyük 
önemi vardır. 

Şurasına dikkat etmek lazımdrr ki, 
eğer bu h~ttı başarmak için halkın ve 
memleketın sermayesine müracaat 
ediliyorsa, bunun sebebi, o sermaye
yi tamamen müsmir ve favdalı bir sa
hada kullanmak içindir. Bu istikraz. 
la, Osmanlı Devletinin her zaman baş 
vurduğu istikrazlar arasında büyük 
farklar vardır. Ve bu fapklar, salta
natla cümhuriyet arasındaki farklar 
kadar muazzamdır. Imparatorluk da
ima bütçe açığını kapamak, memur 
maaşlarını temin etmek ve daha ziya
de saray israfatına karşı kovmak için 
hariçten borç almış, memleketi ecne
bi sermayesinin bir esiri haline koy-

No.1 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

(Poliı Nikolu tanımanı:ı; lô~ım· 

'dır. Eskiden o da karanlıkta kal
mıf, adı, •anı belli olmıyan biriaiy
di. Fakat milli müdafaa bonoları 
çalındıktan aonra, Baba Leako ile 
Eliz Ma.sson öldürüldükten aonra, 
hele hele adamcağuı Araen Lüpen 
gibi usta ve kurt bir herille karp 
karfıya geldikten aonra namı ue 
ıöhreti arttı. Polia Nikol ne ~man 
aklı e•crae, o ~man İfe gİrifen, he· 
men ele kentli.ini haua ve heveaine 
göre bıraktığı aanılan bir adamJı. 

Kullandıiı takip uaulleri ba~n 
o kadar aykırı giderdi iti, bir ,.ün 
vali ardı arkası keıilmiyen fİkayet
lerden heyecana düftÜ ve Emniyet 
Direktörü Gotiye'ye mahrem bir 
tezkere gönderdi. Kendi memurla
rını iyi müdafaa etmeaini bilen Em
niyet direktörüne gönderilen tez:. 
kerede funlar da yazılıyordu: 

''Mülettif Nikol, asıl inni Nikol 
Hoten, bundan leırlt aene evvel, Tu-
lo-"' ölmiiı IHr müdcl.üımaminin 

muştur. 

Halbuki cümhu:iyet, hem memleke
ti imar etmek, hem birçok gizli kal
mış servet kaynaklarını meydana çı
kar"?ak ve nihayet yurttaşların ta· 
sar.ruflarına en sağlam, en karlı bir 
yer temin etmek maksadile yurt dahi
linde istikraz yapmaktadır. 

Bugün çıkarılan 4,5 milyon liralık 
tahvillerden birinin kıymeti 20 liradır. 
Fakat ihraç kıymeti 19 lira ol.trak tes
bit edilmiştir. Demek her tahvilde bir 
lira yani yüzde 5 kar vardır. Tahvil· 
lere senede yüzde 7 faiz verileceğine 
göre ilk senenin faizi bu hesapla yüz
de 12 demektir ve bunun 5 lirası da 
peşinen alınmış gibidir. Çünkü 100 li· 
rahk tahvile 95 lira ödenrristir. 
Eğer bu istikraz aktedildikten son

-:a dışardaki piyasada paranın faizi 
düşerse. mesela yüz lirava ancak üç 
lira faiz alınması mümkün olursa, 1 O 
sene mücldetle, bu istikraz hamilleri 
yine yüzde 7 olarak faizlerini alacak
lardır. Ve anc:ık 1 O s•ne sonradı;: ki, 
eğer devlet isterse. is ikrazların itiba· 
ri k!ymetlerini başbaş · tediye etmek 
şartile bu rilhvilleri tedavülden kaldı
-:-abilecek yani "konversiyc•fl'' yapabi· 
lecektir. Bu da hamiller için büyük 
bir faydadır. 

Bu müddet zarfında eğe.r dışarı pi
yasada paranın faizi daha yükselecek 
olursa, hamiller için yine bir tehlike 
yoktur. Çünkü zaten tahviller her se
ne ödenmektedir. Eğer öyle de olma
sa, tahvilleri daima umumi ve mül
hak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerde, belediyelerdeki müna
kasalarda başabaş teminat olarak ver
mek mümkündür. Yine bu istikrazın 
tahvilleri satılmış veya satılacak olan 
milli emlak bedellerinin tediyesinde 
başabas kabul edilecektir. 

Görli\üyor ki, bu istikrazın ulusal 
faydalarından başka halk bakımından 
da büyük menfaatleri vardır. 

Sözlerimizi bitinneden evvel, sayın 
Başbakan ismet Inönünün muhtelif 
söylevlerinde söyledikleri §U cümlele
ri hatırlryalım: 

§ Demiryollanmızı kendi para
mızla yapmağa mecburduk, yaptık. 

§ Ecnebi se:mayesini celbetmek a
ğır şartların altında boyunduruğa gir
mek demektir. 

§ Şimendife.T" zaferi, Tmk ;şc;iırimn, 
Türk mühendisinin ve Türk semıaye
sinin zaferidir. 

Mümtaz FAIK 

Almanya hububat istiyor 
Haber verildiğine göre son hafta 

içinde Almanyanın hububat istekleri 
artmaktadır. Almanya. Türkiyeden 
nohut, burçak, bakla, ayçiçeği tohu
mu ve kendir istemektedir. 

lzmirde üzüm salı§ı 
İzmir, 14 A.A. - Bugün Borsada 

yedi kuruş otuz paradan on beş ku
ruşa kadar beş bin yüz kırk çuval ü
züm satılmıştır. 

F mdık piyasası 
Giresun, 14 A.A. - Borsada fob 

55 kuruştan 30 ton, tombul fındık içi 
yine 55 ten 10 ton, sivri iç satıldı. 
Piyasa çok istekli, fiyatlar durmadan 
yükseliyor. 

lngilterenin ihracatı 
Londra, 14 A.A. - lngilterenin 

İlkte§rindeki ithalatı son 4 senede ve 
ihracatı da son 5 senede görülmedik 
derecede fazla olmuştur. 

Geçen senenin ilkteşrininde 68 mil 
yon 762 bin isterling tutan ithalat 
7 5,585,000 isterlinge, ihracat ta 36 
milyon 743 bin, 39 milyon 865 bin is
terlinge çıkmıştır. 

ı 
oiludur. Hayatının bir kıamını müa
temlekelerde geçirmiftir. iyi bir 
memurdur. Kendi.ine en na~ik ve 
en tehlikeli va~ileler verilmiftir. Fa 
kat çok defalar kanlarını iilal et-
tiii kocalann, yahut kı~larını ka
çırdığı babaların fikayetleri üz.eri
ne bulunduiu yerlerden bafka yer
lere nakledilmiftir. Bu rezaletler 
yüzünden mcaleiinde terli göreme 
miftir. 

Fakat Nikol bütün bunlara, yGfı• 
na, dolgun bir para tevarüa etmİf 
olma6Jna ııe hayatta daima acrbeat 
kalmak arsunına raimen hi~meti
mi~e kendi.ine inancımı:ı; olan, 
ağ:ı;ı var, dili yolt, iyi bir muavindir. 
Hi~metlerinİ aon Jerwce tdlıdir ede
rim." 

Doiruaunu •Öylemelr lôımgelir. 
ae bu tesltere yasıldıiı aırada Ni
kol'ün adını ancak ıelleri, mealek 
arkadaflan ve etrafındakiler bili
yorlardı. Fakat günün birinde Ar. 
aen Lüpen denilen he:vulci karJı•ına 
çıkınca ,vaziyet büıbütün deiİftİ. 
ihtiyar mülettifin :ı;aten dikkati 
celbeden muiyetleri bu dela gö:ı;
önünde bü.bütün canlandı. 

Evvela karanlıkta İçten içe baf· 
lıyon mücadele, aonradan büabütün 
"9111 ounıWa. En nihayet öyle bir 

İSTANBULDA: 

Son bir haftahk 
Piyasa durumu 

Istanbulda bazı maddelerin son bir 
haftalık piyasa vaziyeti şudur: 

Buğday 
Buğday piyasası, bu hafta en yük· 

sek fiyatlar kaydetmiştir. Son iki gün 
içinde fiyatlarda bir durgunluk ve 
gevşeklik vardır. Fiyatlardaki bu dur
gunluğun devam edeceği umuluyor. 

Ceviz: 
Ceviz piyasası, fındık piyasasını 

İ71emektedir. Fiyatlar, geçen haf -
takinin aynidir. Kocaeli mıntakasın
da bu hafta içinde kilo başına vasati 
olarak on buçuk kuruş istenmiştir. 
Sene başının yaklaşması, satışların 
devam edeceği ihtimallerini kuvvet
ltndirmektedir. 

Yumurta 
Almanyadan yapılan isteklerin ha

raretsizliği geçen hafta fiyatlarının 
değişmemesini neticelendirmiştir. Ta· 
ze mal çift yarım sandıklar 32 - 33 
lira arasında muamele görmüştür. 

Zeytinyağ 

Ayvalık ve Edremit yağ fabrikala
rının yeni mahsul üzerine hararetle 
çalışl]lağa başladıklan haber veriliyor. 
Bu ay içinde yeni mahsul piyasaya 
çıkarılacaktır. Geçen hafta yeni mal
la.• dan ekstralar 36 - 37, birinci ye
meklikler 35 kuruş üzerinden satıl
mıştır. 

Tütün 
Tütiin piyasasında önemli bir deği 

§İklik yoktu:. Tütün tecimenleri, Çek 
rejisinin isteklerini karşılamak için 
uğraşmaktadırlar. Haber verildiğine 
göre, Çekoslovakyanın talep ettiği tü
tün oldukça mühim bir yekun tut
maktadır. 

Beyaz: peynir 
İstihsal pazarları, peynir mahsulü

müzün bu yıl fazlalığım gözönündc 
tutarak ihracatın arttırılmasına çalış
maktadtr. Bu hususta yaptlan teşeb
büslerin iyi sonuçlar vereceği umulu
yor. 

Limon 
İstanbul pivasa!lında son hafta için

de limon fiyatlarında bir yükseliş 
kaydedilmektedir. Bunun sebebi. Su
riyeden ve Antalyadan gelen limon 
mik"arının azlığıdır. 

Italvadan limo'\ gelmemektedir. 
Son iki giln içinde 6 Uraya satılan 
sandrklar, birdenbire 7 lirava ç1kmrs-
trr. Bundan başka, gümrükle~de d.e 
1.500 sandık limon vardır. ltalvadan 
yeni mevsim malları gelmediği tak
dirde fiyatla "'in sandıklarda 1 O - 12 
lirava kadar yükselebileceği umul
maktadır. 

Portakal 
Portakal alım satımı başlamıstır. 

Bu maddenin piyasadaki durumu iyi
ce ve sağlamdır. Antalyadan gelen 
dökme malların tanesi 1.5 • 3 kuruş 
araııında satrlmaktadı ... Kanunuevvel
de Dörtyoldan da küllivetli miktarda 
mal ~elecektir. Portakal alıcıları a:-a
sında geçen sene 50 bin sandık mal 
alan Sovvet Ru~vaya bu yıl mahsulün 
bolluğu dolavısile iki misli ihracat 
yaptlabileceği söylenmektedir. 

Filistine elma sevkiyatımız 
arttı 

Bu yıl, Filistine elma sevkiyatımız 
geçen yıllara nisbetle, kaydedilecek 
derecede çoğalmıştır. Filistin piyasa
larında, iyi tasnif edilmiş ufak amba
lajlı partilerin kolay satıldığı haber 
verilmektedir. 

Hayfada Türk elmalarının batmanı 
3- 4 Filistin kuruıtuna satılmaktadır. 
Küçük bir pazan olan Hayfaya yapı
lan srvkiyatın yavaş yavaş ve küçük 
partiler halinde gönderilmesi tecimel 
daha iyi sonuçlar vermektedir. 

aahne oldu ki, Araen Lüpen kendi 
mcaleiinde kendiıine olan güvenini 
ku .. tarmakla beraber, Polia Niko. 
rün de bütün dünyada fÖhreti art
tı.) 

BlRlNCl KISIM 
-1-

Nikol, bir pazar günü öğleden sonra 
tesadüfen Baltazar sinemasrna girmiş 
bulundu. A:-kasından kovaladığı bir 
adamın, saat dörde doğru, kış bulva
rının kalabalığı arasında izini kaybet· 
mişti. 

Herifin izini tekrar bulacağına akıl 
kestiremeyince, bir kahvehanenin ka

labalıktan uzak taraçasına oturdu. Ak 
ıam gıazetele:ine göz gezdirdi. Bir ta
nesinde şu havadisi okudu: 

"Birkaç senedir kendisini unuttu
ran meşhur hırsız Arsen Lüpen bu
günlerde yine kendisinden bahsettir
meğe başladı. Alınan haberlere göre, 
§İmdi ıarktaki şehirlerden birinde bu· 
lunması lizımgeliyor. Polisin tazyi
kinden bir defa daha kurtulduğu an
laşılıyor." 

İnsanlara fenalık yapanları en koyu 
dü1man bilen Poliı Nikol, kendini tu
~madu 

....... ~ . .._......,~. --._.........__....-...----..... 
BORSA VE PiYASA 
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ICetcn tohımıs (mcr$crlzc ipek) 13. 111. " 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
~o Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya <1i1İn 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsvec; kuronu 
Altın 
Mec:diye 
Banknot 

A.111 

617,-
124,-
165.-
173,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

937,-
53.-

235,-

lıtq 

620,-
126,-
168,-
177,-
82.-
24.-

818.-
84.-
94.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-

938,-
53,50 

237,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurC''"" 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çcrnovds 
lsveç kuronu 

Kap .. tt 

12.06 
619,25 

0,79,46,50 
9,70,60 
4,70,25 
2,44,45 

63.72 
1,17,03 

19,19.66 
4,24,42 
1,97,55 
4.21.-
4 Sl.40 

63.77.55 
34.911.53 

2.711.30 
10.91 

3,12,42 

ESHAM 

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

" 3 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesi 

TA H V t 

g2.-
9,60 
9,70 

25,40 
41,50 
15,-
22.50 

8,75 
14,75 

2,17.-
8,85 

62.25 
22,50 
9,-

10,75 
4,30 

.. T 

Rıhtım 10,
Anadolu I ve II kupon kesik 42,40 

,, 111 43,50 
Anadolu mümessil 45,30 

ISTiKRAZLAR 

Türk Borcu 27,-
" ,, II 25,-
" .. lll 2!>,20 

İstikrazı dahili Kupon kesik 94,-
Ercanı 95.-

14 ikinciteşrin Perşembe 

ZAHiRE BORSASI 

lstanbul Tecim ve Zahire Borsasın 
da dün muamele gören maddeler şun
lardır: 

ARPA 

Madd~ler 

1
-Yemlllı: çuvallı 
_ " Uökme 

BUÖDA y 'l'umıı~ılt 
[

Sert 

Mahll\t 
Ekstra 

ÇAVDAR[ 

MISIR [
Beyaz çuvallı 
Sarı ,ı 

~cpelı: 

Razmol 
Yulat 

Satıf 
lş. P. miktarı 
5 ıs - - -
8 10 
9 30 
8 30 
10 35 

5 ss 
• 6 

ısı -
52 o 

- Vay, hergele vay! dedi. 
Ondan son;:adır ki, içi büsbütün 

sıkılarak, kendini sinemaya attı. ikin
ci matinede de çok malUm polis film
lerinden biri gösteriliyordu. Kenarda 
balkon koltuklarından birine oturdu. 
Perde arası bitmek üzereydi. Nikol 
bu sefe: kendi kendine kızmağa baş
ladı. Sanki ne diye oraya gelmişti? 
Hatta kalkıp gitmek üzereydi ki, he-
men oturdu. Localardan birinde saç
ları kurdelah, solgun yüzlü, çok gü
zel bir kadın nazarı dikkatini celbet
ti. Kadın, diğer bütün kadınla:: gibi, 
hiç te kendisini göstermeğe çalışma
dığı, tabii duruşu ve tavrı ile oturdu
ğu halde, salondaki bütün gözler ken
disindeydi. 

Evet, Nikol hemen oturdu. 
Salona karanlık çökmeden genç 

kadnun gözlerindeki madeni par
laklığa, saçlarındaki kurdelanın ha
relerine, teninin matlığına, hulasa 
bir bakışta görünebilecek en bariz ta
raflarına dikkat etmişti. 

Beyaz perdede akla, hayale srğmaz 
safhalarile gösterilmekte olan zabıta 
filminin can sıkıc' münaseb.etsizlikle
rine aldırış etmiyerek, yerinde otur
du, bir tarafa kalkmadı. 

Orada, uydurma bir film karfılın-

AFYON 

NOHUT 

DARJ 

[ Incı 
lıba 

1
-lspaııya 
Kalburlannıtf 

_:\aturıl 

[Beya.ı 
Sarı 

Susam 

ı-ıç tombul 
FJNDIK ı iç sini 

_(.abuklu 

56 - ıo T OD 

TIF1JK 

YAPAK 

l
oııat 
Au mal 
Çengelli 
Deri 
Kıba 
Sarı 

Anadolu kırkım 
.. ,, T~bık 

Trakya kırkım 
_ ., ,; Tabak 

Yüu 

80 -
68 10 

47 -

60 -
BEYAZ LTam ya~lı 
PEYNiR Yarım yaflı 

Yağsız. 

KAŞAR r Ya~lı 
PEYNiRi _Yığsız 

ZEYTiN 
YAvl 

-Ekstra 
1 ncl yemelı:lllı: !4 20 
! ncl \'emeklik 32 -

_Sabuolİık 33 -

NEBATI Haşhaş " - -I
Ay çlçe,tı tasrıye - -

Pamuk • - -
YAÖ Su5am ,. -

UN 

_Bezir Pişmiş - -

l
-Ekura ekstra 7!t. - -

Ekstra 72k.- -
ftirıncl yumu.7ik.- -
Blrlocl sert - -

BORSA DiŞi 

BAKIR 

Tahtı ve ynvarlık k(. 69 i'O t ş 

. 

l.arıdenlz 
.An.dola 
Beyaz 

Cava 
Çin 
Hindi ya 
Seylan 

BALMUMU 

kg. .. 

ÇAY 

76 77 

kr. Mo 360 

• 28S JSO 
.. 265 S60 

DEMiR VE ENVAl 

ş .. 
• 

t ş .. 
• 
• 

~ • 8.50 t ' 

.., (nebati birinci) 16. !4. • 
1'1Jıdc (çift) 8. 9. " 
l"şak m2 4. 7 .50 " 
Kilim (esil ad.) it. 18. • 
K.lltm namazı " 5. 7. • 

Secc:ıdc " 8. 11. " 
Yastık t .SO 3.50 " 

KAHVE 
Muhtelif tipler kg. 
Bonus 
Yeşil .. 

KALAY 

97. 99, .. -. -. 
" -. 

Çubuk: !U . .50 225. kş 

Flyu 
Beyaz 

KİTRE 
tı. 

1 
il 

Piyaato 
Sarı 

Calo 
Çıınarlı 

• 

.. .. 

1 tal ya (504 adcı) 
(490 " ) .. (360 " ) 
(3SO " ) 

Trablus(ll30 • ) 
" (504 " ) 
" (420 " ) 

LİMON 

-. 
ııs. 

95. 
54, 

•5. -. 

.56(). 
-. -. -. -. 

560. 

- . 

-. 
ns. 
ııo. 

60. 

" 
• 

47.50 • 
ıs. .. 
22. " 

S7t. kş. ,. -. .. - . .. -. .. - . 
570. 

.. 
• -. 

HAYVAN BORSASI 

DİRİ SATIŞLARI CETVELl 
la Ea 
ıışı~ı yukarıl 

Cl'.'ISl SA'\1SJ AGIRtır.ı Kş S. Kş S. 

Karımın 123! 
Dı~ııç 1Sl 
Kvıreık 189 
Kuza 75 
"Süt" Kuzus• 
Tiftik 
Kıra keçi 150 
O~lak 
Okliz 119 
inek 10 
Ioek .. Ecııebi" 
Danı 

Boğa 

Manda J 
Mal ık 4 

53959 
6449 
6299 
1923 

S786 

42~11 

!828 

1H9 
771 

ıı ıs '' 
15 17 50 
13 19 
16 17 

- - - --
---~ 

9 - ıs -----
7 - 10 -

9 - 9 -----------___ ..., 

6- 8 -
• - 8-

'1.,, .. - - EKONOM l HABERLt::.t< 

. 

.. 8.:SO " .. 
Sryab çember 
Yuvarlak ( 6 mm, ve 

.. r .50 " 
9 .50 • 

Siyah saç 
l:arftçe 

Çinko 

Kösele 

Sığır 

Maaia 

~ 
Elva.n 

aşağı ) • 8.50 " 
"' (oluklu) • 16 16. 50 

.. 1 ı.~ 12.50 "' 
• .. 10.50 12.IS • 

!7. !8. .. 

DERi "lılenmemiı,. 
(Kurut heaabil.dir) 

1 
il 
1 
il 

lı:g. 120 

.. 
10.5 
115 
100 

1 ad. " 60 
ll .. • '° 

150 
125 
1!5 
110 

tş .. .. .. 
.. .. 

Bıru çekme 1 .. • 50 

8S 
,5 
90 
45 

.. 
11 • • 3S • 

.Sahtiyan 

Eh·ıu ı " • ıs 
il.. • 55 

ııs 
75 
57 
65 

• 
• 

Beyaz 1 • .. 50 .. 
D" " 55 • 

HALI 
(Metre murabbaı hesabile) 

tş .. Bergama 8.50 1 ı 
lorla s. 1 
Demlıct ~ 6 

.. 
Gördes t .75 3.50 

.. .. .. .. 
Isparta (yıkanmış) 9. 12. 

(yıkaomam:ş) 7.50 ıo. 
Kayseri (has ipek) 15. 50. 

da böyle sabırla, mütevekkilane otur
maya tahammül edişi, her halde bir 
yolunu bulup genç kadınla tanışmak 
fırsatını istediğinden değildi. 

Çünkü bir defa yaşını, başını al -
mı§ bir adamdı. Kaba yüzü ve hiç te 
bir kadının hoşuna gitmiyeceğini bil· 
diği tavırları, kaytş gibi derisi ve 
ağarmı§ şakaklarile böyle bir arzuya 
kapılması çok tuhaf olurdu. 

Yalnı.z: kadın güzelliğinin uzaktan 
dahi olsa, temaşasından haz duydu • 
ğu inkar edilemezdi. Bu suretle ka
fasında gençlik hatıraları canlanır ve 
bu hatıralarla avunurdu. 

Dahası var: Nikol mesleğini çok 
seven bir polis olduğu için, böyle te
sadüf ettiği çehrelerin arkasında sak
lanan muammayı anlamaya koyulur, 
gözünün takıldığı yerde müşahedele
rinin kuvvetini arttırırdı. 

Salonda ışrklar tekrar yandı. Genç 
kadın locasında ayağa kalktığı zaman 
apayd'ınlığın içinde şimdi daha se • 
çimli görünüyordu. Uzun boyluydu. 
Kibar tavırlıydı. Çok iyi giyinmişti. 

Nikol daha iyi görmeyi ve daha iyi 
anlamayı kafasına koymuştu. Mesleki 
alakasından olmasa bile, şahsi mera -
kından, icap ederse kadını takip et
meğe de karar vermişti4 

Macaristan da 
MACAR MENSUCAT ENDU~ 

TRISI - Macar örme ve dokurna 
fabrikaları bu sene o kadar az siparit 
almışlardı:: ki, fabrikaların çoğunda 
haftada yalnız iki gün çalışılmaktadır4 
Havaların mutedil gitmesinden d<>" 
ğan bu buhrana mukabil mensucat it" 
leri nisbeten daha iyidir. 

Fabrikalarda yüz binlerce kilogr~ 
iplik durmaktadır. Macar Hükurnetlt 
bunların büyük bir kısmım Roınatı .. 
yaya satmak teşebbüslerindedir. 

KiMYEVi MADDELER - :r.ta• 
car kimyevi maddeler endüstrisi yeııi 
bir plan hazırlamıştır. Bu suretle ı~
giltereden 3 cepheli takas yolu ıl4' 
Macaristana lazım olan bütün kirnY~ 
vi maddeler ithal edilecektir. Alın•" 
bu İngiliz mallarının bedeli Ingilte"' 
renin Danimarkaya olan borçla10~ 
mahsup edilmek üzere Macarista~ 
dan Danimarkaya deri ve sair sın 1' .. 
maddeler satılmak su.ı:etile ödcnece 
tir. 

İspanyada 
~ 

iPEK KOZASI - Ispanyaad e ~ 
velce kontenjana tabi tutulan ipe~~ ... 
zası, ipek ipliği ile bam ipeğin 1 ts• 
linin serbest btrakılması kararla§ 
rılmıştır. -Tam kadına yaklaşacağı sırada, 1~ 
canın altındaki seyirci kalabahğı~i
arasında bir hadise çıku. Adaının 
ri bar bar bağırmaya başladı: arl 

- Hırsız var, yetişin 1 Hırsız \tı· 
Şık kadın locasından eğilip b~1,

Nikol da eğilip baktı. Apğıda, ini• 
boylu, tıknazca bir delikanlı eııe:t .. 
kollarını sallıyor, yüzü takal~Cı~ goıı· 
miş bir halde kapı istikanıetı;'11

0rdıJI tererek bağırtılarına devam edıY 
- Kaçıyor, kaçırmayın!. • 
Adamcağız nihayet kalabalığı Y~., 

d n ~1 

rarak, dışarıya fırladı. Sonra a ~ 
kadın olduğu anlaşılan hırsızı ya 
lamaya ko§tU. 1'"" 

Fakat sinemaya gelen o kadar~ 
dının içinde hırsızın ıeklini ve ıe 
ilini de iyice tarif edemiyordu. dlS'" 

Polis Nikol artık yukarda fa.ıı. c;iıı 
ramadı. Hala 'bağıran tıkn&S ıen 
arkasından ~ldı. 1t 

Dışarda, meydanda kurutrnut ci• 
cambazanesinin orkestrasının ..,e u~ 
vardaki panayır barakalarında~. r r1· 

·· .. ttüsU a selen satıcı seslerinin guru ~ııııl 
sında feryatları kaybolan ııı 
gencin arkasını bırakmadı. •"j 

[Arkatı 
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Kömiir Havzasına Acılan Yol 
Çetinkaganın Filgostaki Söylevi 

Atafürkün Gösterdiği Her Yol İşte Bugün 
Karşısında Bulunduğumuz Deniz Kadar 

Geniş, Engin, Tem iz Ve Hür Alanlara Çıkar 
)o:~kar~, 13 A. A. - Irmak - Fil
•ınd ~rnıryolunun açılış töreni esna
}'a ~ ayındırhk Bakam Ali Çetinka 
lcısırnrafından verilen söylevin bazı 
gcıın· arı Filyostan Ankaraya noksan 
iund'I ve o suretle neşredilmiş oldu
vcrı· an ~utkun asıl metnini aynen 

Yoruz: 
"S 

da"ı ayın konuklarımız, sevgili yurt
:r arırnız: 

Bugün b"' .. k 
larda .. ~yu ·~~lusu~uzu~ zaman-
lcrdc nbc~ı. ozledıgı en onemlı menzil
ııa d n bın olan kara elmasın kapısı-

ayannuş bulunuyoruz. 

l . . . . Kömür yolu 
!ıa r1 ~ılırsıniz ki bu zengin maden 
}'u ~nesıne bizi ulaştıran demiryolu tut u dernir ağlarla. örmek kadar, 
bulcn bacalarla da süslemek azminde 
ııu Unan yüce başbakan İsmet lnönü
iaa~ ç~k uzakları gören düşünce ve 
li etlı demiryolu siyasetinin değer-

ve ınes' t b' . "d" u ır netıcesı ır. 

~ Bu körnür yolu daha bugünden, 
\.cnadolu yaylasında yer yer kurulan 
ve k~rulacak olan ağır endüstrimizin 
arı · iUnden güne artmakta olan de
ta~Yollarımızı besliyecek enerjinin 
)ol darnarıdır. Bundan dolayıdır ki. 
b Un takip ettiği istikamet te ancak 
tiu gayeye varılmak için seçilmiş-r. 

bi l>i~cr bazı hatlarla bu hattın fen
•in;ıurakabesi, 7. şubat 1927 sene
vc . e !sveç ve Danimarka grupuna 
la rılınış ve inşaat malzemsinin kon! 

1 
nakledileceği düşüncesile inşası

tad 3 haziran 1927 tarihinde bu nok
•u an (Filyostan) başlanmış ve bu 
\>e ret~e şu önümüzde görülen iskele 

saır tesisat kurulmuştur. 

ıc!a~at sonralan Sıvas hattının iler
l'a c~ı ve nakliyatın kara tarafından 
bupı rnasında kolaylık hasıl olunca 
lti taraftan başlamış olan inşaat Es
ha~azard.~ durdurulmuş ve buna karşı 
ıı~~n dıger ucu olan Irmak istasyo
va an Çankmya doğru inşaata de
ki{: olunmuş ve Çankınya kadar 105 
tati n:1etroluk kısım 23 nisan 1931 

Bhındc işletmeye açılmııtır. 
aa lu •ıralarda başgösteren iktısadi 
tar ıklar ve engeller dolayısiyle in
lcaat durgunluğa uğradığı halde her 
birrıılaştığı güçlüğü yenmekte büyük 
teın ZeyJc duyan cumurluk idaresi işin 
•iz· Posu ağırlaşsa da arasını kesmek-
10 ın daima ileri atılışlarla böylece 

na trdirmeğe muvaffak olmuştur. 
Hattın tarihi 

1ız~att~n Irmak ile Filyos arasındaki 
27 ?1ugu 391 kilometrodur. Üzerinde 
ltö 1~~asyon, 1368 adet menfez ve 
11cfru, 880 metro uzunluğunda 37 tü 
tirı hvardır. Büyük ve zarif köprüle-

er biri ve bek llütün memle~ct 

1Yolun tabii 

-.. : 
Ç etinkaya kürsüde 

Ali Çetinkaya küfattan sonra 
takın altından geçiyor 

2 

ZongulJak vali•i nutkunu oAııyor 

demiryollarındaki tünellerin en uzu
nu olan 3440 metroluk Batıeli tüneli 
Türk eli ile kurulmuş bir fen ve san
at örneğidir. Bu hattın inşasına dev
let hazinesinden sarfedilen para 45 
milyon liradır. 

Hattın geçtiği yerlerde nüfusun 
kalabalık, toprakların zengin, orman
ların fÜzel ve verimli madenlerin 

ııü:zelliiine bir bak• 

1 
çok olması dolayısiyle yakın bir ge
lecekte hat boyunca kurulacak olan 

1 
fabrikalarla, buralarda bir kat daha 
bayındırlık ve refahın artacağı tabii
dir. 

Filyos son bir menzil değil, kömür 
hazinesine girmek için bir kapıdır. 
Hat şimdiden Zonguldağa, Ereğliye 
doğru uzanmaktadır. Pek kısa bir 
zaman sonra bu töreni Zonguldakta 
yapmakla büyük bir saadet duyacak. 
bahtiyarlığımız artacaktır. 

Ankaraya ilk vagon kömür 
Tabiatin yurdumuza verdiği bu 

değerli hazinelerin mahsulünden ilk 
bir vagon kömürü beraberimizde alıp 
yurdun kalbi olan Ankaraya götüre
ceğiz ve ilk armağan olarak cumur
luk ulularına takdim edeceğiz. 

Bu ulusal ve çok önemli hizmetle
ri takdirinize sunarken bu hayırlı 
işlerde fikir ve bilgilerile uğraşan, 
küçük büyük iş arkadaşlarıma ve bu 
yolda çalışan vatan çocuklarına te
şekkür ve ayni zamanda doğruluk ve 
bilgi ile hareket eden ve işin başarıl
masına muvaffak olan İsveç ve Dani
marka gruplarına ve müdürleri Her 
Kampa samimi memnuniyetlerimizi 
bildirmeyi ödev bilirim. 

Ulusal amaçlarımızdan biri olan 
şu değerli eseri görmek arzusu ve 
manevi zevkiyle davetimize icabet e
derek gelmiş olan sayın konuklarımı
za saygılar sunarım. 

Sevgili yurttaşlar, 

Atatürkün gÖ•terdiği her yol 
Milli mücadelemizin en parlak za

ferle neticelenmesinden sonra inkıla
bımrzın öz realitesini yapmak için 
önderimiz Atatürkün sevgili milleti
ne gösterdiği her yol işte bu gün 
karşısında bulunduğumuz bu deniz 
k(ldar geniş, engin, temiz ve hür alan
lara çıkar. 

Türk milleti bugü~ ve yarın da 
inkılabın bu gibi değerli eserlerile 
daima gurur ve iftihar duyacaktır. 
Ve bu da şerefli bir hakkıdır. 

Arkadaşlar, bugün sonsuz bir se
vinçle kutlalhjmııa bu açılma bayra
mını şu birkaç gün içinde garpte, Ana 
dolunun Akdeniz kıyılarına bakan İs· 

, 
1 

. 
' • 

... ,, 

Tren Irmak ue Filyo• hattında en 
u.wn 6ir tünele giriyor 

Çetinlrayaya çiplr talrdim ediyorlar 

Cümhuriyefin IJ• Türk a%1ninin 

j 

.. 

ikinci defo Karadeniz kıyısına inclirdiii fren irin )'İne o lııyılardcı 
iıte böyle tören yapıldı 

"li Çetinlıaya Karaclenizi Akclenize bağlıyan FilYN İda•yona nun lıiifat remıini yapıyor 

parta ve Burdur yaylal~rmdan, ıark
ta kardeş illere demir kol salacak o
lan Diyarbekir surlarından kopscak 
şenlik seslerinin Ye kutlu bayramla
rın sıralanacağını §imdiden müjdeli
yebilirim. 

Bu hayırlı bayramların biribiri ar-

Vebaya karşı tedbirler 
alındı 

Cezairin Filipvil limanında görülen 
üç veba vakasından dolayı bu liman 
müvaredatına karşı vebaya mahsus 
tedbirler konulduğuHudut ve Sahil!er 
Sıhhat genel direktörlüğünden alaka
darlara bildirilmiştir. 

"Union Françaiıe" deki 
konferans 

Fransız tayyarecileri, Saint • Exu
pe::y ve Conty'nin buraya gelmeleri 
geciktiği için, 15 Teşriniu.ni, cuma 
günü, Union Française'de verecekleri 
"Hava Hatlan" ve (Hava seyahatinin 
şairliği) hakkındaki konferansları da
ha sonraya bı::-akılmıştır. 

Odaya borçlu doktorlar 
Etibba odasına senelik aidatlarını 

vermiyen 300 doktorun aidat borcu 
12 bin lira kadar tutmaktadır. Oda, 
yılbaşına kadar hiçbir borçlu doktor 
kalmaması için kendilerine yeniden 
tebliıat yapmııtır. 

dından yapılmasını bayındırlık alanın 
da olduğu kadar cumurluk işlerinin 
her alanında ulusumuzu muvaffakı-
yetten muvaffakıyete eriştirmeye mu
vaffak olan yüce Atatilrkümüz ile 
onun eserlerini isabetli ve başanlı 
bir irade ile durup dinlenmeden ta-

Soyadı 
Almayanlar 
Soyadı kanununa göre herkesin ve 

her ailenin birer soyadı alıp bunu 2 
Haziran 936 tarihine kadar Nüfus kü
tüklerine ya7.dırması lazımdır. Bu -
günden 2 Hazirana kadar da altı bu
çuk aydan biraz fazla vakit ~almıştır. 
Halbuki soyadı alarak yazılanların sa
yısı beklenildiğinden çok azdır. Dün 
soyadı için Jç Bakanlığından ilbaylığa 
önemli bir bildirik gelmittir. Bakanlık 
bunda diyor ki : 

Soyadı alanların bunn 2 Haziran 
936 tarihine kadar nüfus kütüklerine 
tesçil ettirmeleri gerektir. Eskiden ya 
7.Jlmış şöhret ve lakapları soyadı ola
rak kabul edenler dahi soyadı kağıt -
lan ile tesçil veya bunları değiştirmek 
isteyenler de değiştirmelidirler. 

Soyadı almamış olanlara 2 Haziran 
936 tarihinden sonra il ve ilçebaylar 
ta:-ahndan kendilerine birer soyadı ta 
kılacaktır. Bildiriğin sonunda: 11 ve 
ilçebaylar tarafından takılacak soy ad 
1annm o kimselerin hotnutauzluiunu 

kip eden yüksek başkanımız ismet: 
İnönünün daima ilersini gören yük· 
sek basiret ve zekalarına borçluyuz. 

Ey Türkün gözbebeği Kamil Ata
türk: 

Karadenizin bu güzel kıyılaıındaıı 
da una binlerle minnet ve selam ..• 

Romanyadan gelen 
göçmenler 

Romanyadan şehrimize gelen göç • 
men kafilesinin Istanbulda bekleyen 
grupuna da dün iskan tezkereleri ve
rilmiş ve yerlerine gönderilmiştir. 

Göçmenlerin eşyala:ı da bir taraf • 
tan nakledilmektedir. Serbest iskan 
tezkeresi isteyen hali ve vakti miısait 
aileler de dün Tekirdağına gitmişler• 
dir. 

Bir avukat İtten menediıcti 
İstanbul Barosu avukatlarından 

Mustafa Zeki, Baro inzibat meclisi 
kararile iki ay için avukatlıktan me • 
nedilmiştir. 

Kat'iyyet kesbeden bu karara gö
re, Mustafa Zeki 7 İkincikaauna ka· 
dar avukatlık edemiyecektir. Durum, 
bütün tüze ve icra dairelerine, ilgili· 
lere bildirilmiştir. 

mucip olmaması ve kanunda yazılı 
cezaya çarpılmaması için va}ttin dar- , 
laşması yüzünden şimdiye kadar soy
adı alıp tesçil etp:meyenlerin hemen 
nüfus idarelerini' mlltacaat etmeleri • 
nin lüzumlu olduiu bildirilmektedir. 
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GÜNEŞ -Dil Teorisi 
Etimoloji- Morfoloji

Fonetik Bakımından 
Türk Dilinin Analiz Yolları 

[Bqtarafı birincide] 

'(obje) ler, güneşe göre büyük- TEGOR1S1: c, ç, ı, ,, z, j 
Jük veya küçüklük, parlaklık ve- Bu 11 konson dahi ana kök 
ya sönüklük, yakınlık veya uzak- olan (ai) a bir vokalle yapışa· 
Jık itibariyle farklı bulunurlar. rak kaynaşır ve ana kökün (i) 
Başka başka dairelerdeki nokta- si ile onu bu konsonlara yapıştı
lar bu objeleri gösterir. ran vokal düşerek "1KtNCt DE-

111 -ilk insanların her şeyin RECE RADİKAL KÖKLER,, 
üstünde tanıdığı ve her şeyin üs- teşkil eder! 
ünde tuttuğu ilk (obje) ıünet Yani: 
olmuştur; güneş onlar için her Ai+v. (d, t, n, r, 1, c, ç, ı, f, z, j) 
şeydi. Güneşi tetkik ede ede formüllerinden çıkan: 
onun vasıflarından, hareketle- Ad, at, an, ar, al, ac, aç, u, af, 
rinden, önce maddi, sonra ruhi, az, •J 
fikri, abstre mefhumlara intika- · kökleri de, ana kök yerinde ve 
le başladılar. Böylece güneşten onun verdiği anlamlarda görüle
ve onun hareket ve vasıflarından bilirler. 
aldıkları başlıca mefhumlar şun- Ancak bir Türk kelimesinin o-
lar olmuştur: rijinal etimolojik şeklini ve onun 

1 - Güneşin kendisi: esas, esasi anlamını ararken, bu ikinci 
sahip, Allah, elendi, yükseklik, derece radikal köklerin asıl ol
liüyüklük, ~okluk, kuvvet, kud- madıklannı düşünmek ve lüzum 
ret; görüldükçe onların asaletini gös 

2 - Güneşin saçtığı ı~ık, ay- teren ana kökü başlarına dikmek 
amlık, parlaklık; gerektir. 

J - Güne§hı verdiği sıcaklık, 5 - Yukarıda (•) vokaliyle 
ateş; başlayan ana kök (RACİNE) 

4 - Hareket, imtidat, zaman, ve birinci ve ikinci derecedeki 
mesafe, yer, kara, toprak, gıda, radikal kökler, ses cihazının te-
bayat, büyüme, ~oğalma,· kimüliyle (ı, i, e, o, ö, u, ü) vo-

$ - Renk, su; kalleriyle de söylenmiştir. 
6 - Ses, söz Türk dili köklerinin genel for-
IV - İlk insanlar bütün bu mülü - (v.) vokal ve (k.) kon-

maddi ve fikri varlıklan güneşe son işareti olarak alınmak üze
verdikleri isim ile anlatırlardı. re -
Sonralan kendilerini ve ''ben = 
ego" mefhumundan çıkan 
bütün düşünceleri ve nihayet 
tesbit ettikleri bütün (obje) leri 
de, taptıktan güneşin ve güneş
ten çıkan türlü mefhumların ye
rine koyarak bu ismin anlamını 
genişletmişlerdir. 

Not - Bu kısa izahtan anlaşı
lıyor ki ilk insan dil denilen var
lığı yaratabilmek için güneşi id
rak kabiliyetinden başlıyor ve 
ondan aldığı mefhumlan geniş
letme ve anlatma çabalamasına 
girişiyor. Dil bu çabalamanın 
neticesi oluyor. Onun için biz, 
Ti.irk dilin.in etimolojisini, mor
folojisini, fonetik tekamülünü 
izah eden filolojiye, (''Günet • 
Dil" teorisi = LA THEORtE 
DE "SOLElL. LANGUE") di
yoruz. 

.Türkçede ana kök ve ondan 
türeme kökler 

1 - ilk insanların güneşe ilk 
verdikleri isim, (ai)dır. Bu da 
'(a) vokalinin tekrarlanarak U• 

zunca okunmasından başka bir 
şey değildir: a, aa, aaa ... = ağ 
olmuştur. llk ana kök (RACi
NE) budur. 

2 - Ses cihazı tekimül ettik
çe ( ai) ın ilk söylenebilmiş olan 
tipleri sırasiyle (ay, ar, ak, ah) 
olmuştur. (Ağ) ana kökünün an
lattığı bütün anlamlar, zaman
la, bu "BİRİNCİ DERECE RA
DİKAL KÖKLER,, le de anıl
mıştır. 

3 - Ana kökteki (i) konso
nunu fonetik icap (v) yapmışıtr; 
(v) konsonu da, yumuşak ve 
keskin olmak üzere şu seslere 
inkılap etmiştir: (b, m, p, f). 

Bu konsonlar bir kategori teş
kil ediyor. Bu ikinci konson ka
tegorisiyle birinci konson kate
gorisi arasında müşterek bir had 
vardır: (v'= ğ) 

İşte bundan dolayıdır ki birin
ci ve ikinci konson kategorisine 
dahil olan işaretler kök (RACİ
NE) olmakta birbirinin yerine 
kaim olurlar ve hepsi bir vokalle 
birlikte "BiRlNCt DERECE 
RADİKAL KöK,, teşkil eder
ler. 

4 - Dilimizde bulunan 2 ı 
konsondan ana kökü yaratan 
( ğ) ile birinci derece radikal kök 
teşkiline yarayan (y, ı, k, h, v, 
b, m, p, f) çıkınca, daha 11 kon
son kalır ki, bunlar da üçüncü 
ve dördüncü konson kategorile
rini teşkil ederler. 

tlÇüNCü KONSON KATE
GORİSl: d, t, n, r, 1 

V.+K. 
dır. 

Sekiz vokal ve 21 kofllOll bu
lunduğuna göre Türk dili kökle
ri 8X21=168 olur. 

Bunları şöyle gösterebiliriz: 
1 - Ana kök (RACtNE) = 

v. + i 
il - Birinci d~e ~ 

kökler = v. + (y, g, k, h, v, b, 
m, p, f) 

111 - İkinci derece radikal 
kökler = Y. + ( d, t, n, r, 1, c, ç, 
ı, ,, z, j) 

Türk Dilinde Ekler 
[Şekil - il. ye bakınız] 

Buraya kadar Türk dilinde 
ana kök ile birinci ve ikinci de· 
rece radikal kökleri izah ettıik. 
Türk sözleri, etimolojik kurulu
~unda bu ana veya radikal kök· 
le başlar. Kelimelerin teşekkülü 
şu yollardan biriyle olur: 

1 - Ya ana veya radikal kö
ke, müstakil mefhumu olan di· 
ğer bir kök ulafır; 

2 - Veyahut köke ek mahi
yetinde bir takım yapifDl&lar o
lur. 

3 - Bazen bir Türk sö.zUnde 
iki veya üç asd kök durum alır. 
Onlann araıma bir takım ekler 
gelir. Onlan birle,tirerek bir ta· 
kım anlamlar yaratır. 

Türk kelimelerini tetkik eder
ken onda ana veya radikal kök
leri sezmek en önemli bir analiz 
yoluqur. 

Ana köke veya radikal kökle
re yapışmakla onda bir takım 
mana ve mefhumlar yaratan 
Türk ekleri basittir. Sonradan 
kolaylık olmak için kurulmuş o
lan mürekkep ekleri anlıyabil
mek, onları basit şekillerine ge
tirmekle mümkündür. 

Türkçede ekler 1 ~ türlü ola-
bilir: 

1-v. + b-p 
2-v. + e-ç 
3-v. + d-t 
4-v. + v-f 
5-v. + ğ-g 
6-v.+h 
7-v.+k 
8-v. + ı 
9-v. + m 

10-v. + n 
11 -v. + r 
12-v. + s 
13-v. + ş 
14-v. + v 
15-v. + y 
16-v. + z 

Bunların başLarında (v.) ile 
ifal'et edilen vokaller 8 türlü o-. .. 

128 şekil alır demektir. 
Bu 16 ek, şöylece birbiri içi

ne girerek, 7 ye irca olunur: 
1 - (M) : her hangi bir obje 

veya süjenin kendisini, mülkiye· 
ti gösterir. (Yukarıda ek bahsin
de birinci ve ikinci kategoriler
de bahsettiğimiz bütün konson
lar bu "m" nin yerinde görün
dükleri zaman ayni anlamın gös
terişidirler. Mesela ''b, p, v, f, ğ, 
y,, v.s. gibi.) 

2 - (N) : Birinci olarak işa
ret ve izah ettiğimiz "m" nin, ya
ni obje veya süjenin bitişiği de
mektir. Obje veya süjenin biti
şiğinde her hangi bir mevcudi
yeti, hareketi işaret eder. 

3 - (S) (f, c, ç, j, z): - ol
dukça geniş bir sahayı, bu saha
da bulunan obje veya süjeyi, sü
je veya obje ile bu şeyin müna
sebetini gösterir. 
.. Not - Ancak bu takımda bu
lunan konsonlardan c ve ç kon
sonları, radikal kök gibi alındığı 
zaman ana kök yerine de kaim 
olur. 

4 - (L) : uzak, geniş, belli ol
mıyan, gayrişahsi, her sahada 
bulunur, her şey, engin, şümul 
gibi genellik ve belli sizlik mef. 
humu ile obje veya süjeyi vasıf
landırır bir gösteriştir. 
5- (T. D): Ek olarak umu

miyetle yapıcılık, yaptıncılık, 
yapılmış olmaklrk, yani kelime
nin anlamının tamamiyetini ve 
müsbet olduğunu anlatır. 
6- (K) (ı, b, ive bu sonun

cu '1 i,, den türeme 1'v,, ve onun 
kategorisi): Ek olarak, objeyi 
ve panseyi tamamlar, tayin eder 
bir işarettir. 

7 - (R) : Her hangi bir süje, 
obje veya pansenin belli, kesin 
bir nokta veya sahada tekarrür 
ve temerküz ederek oluşunu,~ 
bulunuşunu, hareketini fark 
ve temyiz ettirmeğe yara
yan keskin bir işarettir. Bu işa
ret istenilen, düşünülen şeyin ol
duğunu da ifade eder. 

Etimoloji, Morfoloji v;F;;'. 
netiğin Söz Kurumunda 

Rolleri 
Etimoloji bakımından Türk 

dilinin kökleri - (v. + k.) düstu
ru ile anlatılabilen - başta bir vo
kal, ondan sonra bir konson ola
rak kurulur. Buna eklenen kon
sonlar da başlarına birer vokal 
alır. 

Bugün kullandığımız sözler 
ağzımızda değişmişse bunu ya
pan, morfolojik teşekküller ve 
fonetik icaplarıdır. 

. Etimolojinin verdiği ana şe
kıller morfoloji ve fonetik kaide
lerine göre kısaltılır. Köke ekler 
yapıştıkça sözün uzamaması için 
başta ve ortadaki vokallerin bir 
takımı düşer. 

Demek oluyor ki: 
1 - Etimoloji, bize dilin ana 

kökünü, ondan doğan radikal 
kökleri, bunlara ekler katılışını, 
böylece kelimenin ilk ve tam ku
ruluşunu göBterir. 

2 - Morfoloji, ilk ve tam ku
ruluştaki kelimenin türlü şekil
ler alışını anlatır. 

3 - Fonetik, kelimeleri kula
ğa hoş gelecek yolda tam ve top
lu bir şekle koyar. 

4 - Türkçe kelimelerin eti
molojik şekillerinde yan yana 
gelmiş ayni cinsten konson yok
tur. Morfolojik şekillerde görü
len bu halin sebebi şudur: Keli
menin içinde fazla bir uzatmayı 
icap ettiren ek veya kök bulun
duğu zaman, fonetik icabı, bun
dan evvelki veya sonraki konson 
bu uzatma yerine kaim olur. Me
sela: 

(Belli) sözünün etimolojik 
şekli, (beğeliğ) dir; bu orijin 
şeklindeki (ğe) yerine kendin
den sonraki konson kaim olmuş
tur. Rolü uzatmadır. 

Ayni suretle (kuvvet) kelime
sinin orijin şekli (kuvefet) tir. 
Burada ( ef) yerine kendinden 
evvelki (Y) kaim olmuştur. 

Bir de şunu hatırdan çıkarma
malıdır ki başlarında vokaller o
larak birbirine yapışan konson
lardan ikincisinin vokali düşün
ce, yine ayni cinsten iki konson 
birbirine yapışmış bulunur. 
Şu izahlardan sonra, (Ulus) 

un dil yazılarındaki analiz meto-

Yeni çarpışmalar oldu, üç ölü, 
yüz kırk yedi yarah var! 

Mısır Üç Şey istiyor: istiklal, İngilizlerin 
Çekilmesi, Kabinenin Çekilmesi 

İngilizler Hadiseyi İtalyanların Tahrik Ettiklerini 
iddia Ediyorlar; Halk Sokaklarda 

"Kahrolsun İngiltere ... ,, Diye Bağrışıyor 

Mısırda 
Neler Oluyor? 

[Baş tarafı 1 incide J 
polisinin, Kahire polisini idare e
den ve Mısır ordusu liva generali 
üniformasını taııyan lngiliz Rusaell 
Patanın eli tetikte, gözü gezde ve 
pusuda beklediğini; nümayiılerin 
ıizli istidatlarını, alacakları tekille 
ri evvelden sezmiı ve hazırlanmıı 
bulunduiunu apaçık göstermekte -
dir. 

Daha ileriye &"iderek diyebiliriz 
ki, Baıbakan Nesim Paıa da, belki, 
iç siyasada durumu bozacak yani 
kendisini iktidar mevkiinden uzak
laıtınnak i&tiyecek en ufak bir dep
renmenin kanla ve ateıle baatırıl -
maaına karar venniı ve poJis ku • 
mandanına nümayiılerden bir gün 
Önce, 

" - Şunu, ıunu yapmağa kalkı -
fırlarsa derhal ate§ açtır!., 

Emrini vermiştir. 
Telgraflar, Veft partisinin "hü -

k\unete yardmı edilmemesine ka -
rar verdiğini,, ve parti baıkanı Na
baı Patanın Baıbakan Nesim Pat•· 
ya "iktidar mevkiinden çekilmesi 
dotru olacaiına dair,, haberler gön 
derdiğini de bildirmektedirler. O 
halde? Açıkça görülüyor ki, Mısır· 
da timdi yalnız lngiliz kuvvetleri -
ne dayanan bir hükumet iktidar 
mevkiinden ayrılmamak azminde -
dir ve bütün bir Mısır bu hükUnıeti 
iktidar mevkiinden uzaklaıhrmak 
mücadelesine airiımiıtir. 

"Bütün bir Mısır ..... diyoruz. Zira 
biliyoruz ki, MıAftll 1diçGklü büyük 
iü bütün İyasal partileri henüz res
men bir ittifak yapmamıf bulun -
duklan halde neırettikleri beyan -
namelerde hep ayni tezi ileri sür -
mekle halknİ tek düşünce etrafın -
da toplanmalanna sebep olmuılar 
dır. 

Mısll' ulusal partisi ıenel ıekre -
teri Abdürrahman El Rafii'nin im
zasile çıkan bir beyannameyi bir -
kaç ıün evvel netretmiıtik. Ondan 
aldıi11nız şu iki cümleye bakınız: 

1 - "Neaim Pata iktidar mev -
kiine ıelmezden evvel nasıl metru -
tiyeti ortadan kaldırdise timdi. de 
istiklalimizi lnıilizlere satmak ıs -
tiyor. Tarihin bu büyük faciası kar 
tısında elleri kollan bağlı bi!'9r se
yirci gibi mi duracağız. Neaım Pa
ta belasından kurtulmalıyız.,, 

2 - "Mııll' ulusal partisi içinde 
bulundujumuz felaketten kurtul • 
mak için parti menfaatlerinin bir 
kenara bll'akılmasını ve bütün Mı -
ıırlılann müstakil Mııır hedefi için 
elrle vermelerini ister.,, 

Yine bir iki ıün evvel eıki Bat· 
hakan lunail Sıtlu Paıamn Ettaab 
ıazetesinde çıkan şiddetli bir maka 
lesine de bu sütunlarda yer vermit
tik. Bir cümle de ondan alalnn: 

"··· Mısır, istiklalini kazanmak 
için güze aldığı fedakarlıkları unu
tamaz. Erıeç, siyasa partileri elele 
verecekler ve mutlaka lngilterenin 
karşısında cephe tutacaklardır. O 
zaman lngiltere için bir defa daha 
hakiki M111rla anlatmak imkanı 
belirmit olacakbr. Fakat bu, bilin
melidir ki, Mıamn lngiltere ile o
lan münasebetini nihai aurette hal
letmek için belinnlt en aon fırsat 
olacaktır." 

Sonra Kahire polis kumandam 
Rusaell Patanm senelik raponınu 
da dikkatle ıözden ıeçirmit ve bil
haaaa ıu madde üzerinde dikkatle 
durmuıtuk: 

"···Bundan baıka Mıall'da ecnebi 
dütmanlıiının devam ettiiini Ye bat 
ta arttıfım ıösteren bazı emareler 
de vardll'. Kahire üniveniteai pro -
feaörü Mister Sinkler ile Papaı 
Karden'in ıeçen yıl içinde naaıl öl
dürüldüklerini daima ıözönünde 
bulundurmak lizımclır.,, 

Bütün bunlar Mıaırm bir iç .iJa
ıa kaynapna11 arifeainde bulundu
iunu rö.teren birtakım delillerdi. 
Peki amma UluaMYer Mıur ne isti
yordu? Şimdi de bunu izah eclelim: 

Mısır efkl'.n umumiJesi Habet • 
Italyan harbi baılayınca Habet da
vasına kartı büyiik bir sempati duy 
muıtu. Bunun iki sebebi vardı:. 

1 - Çana gölünün bir Italyan 
istismar mmtakası içine ıirmeıi çif
çi Mıam mahvedebilirdi. 

2 - Habeıistan Afrikanın biri -
cik müstakil devletidir. O Afrika -. 

kezinin önünde "Kahrolsun lnıilt&
re,, "Y aıaım iatiklal,, diye bağırmıı 
tır. 

Poli•, .ilah lıullanmaia mecbur 
olmuf ve Hallıevi.ni hücumla İfial 
etmiftir. Poluin attıiı kurıunlarclan 
30 kifi yaralantnlf, 6Ö.tericilerden 
biri ölmÜ§tÜr. 

Ayni zamanda birçok polialer ele 
yaralanmıftır. Kahire'cle iki taraf • 
tan yaralananlann aayuı lOO'e, 
Tantah ela 70'e çikmaktadır. Şimdi 
aükun hüküm .ürmektedir. 

Fakat hükUınet, kantıklıklann 
buıün devam etmesinden ve vilayet 
lere sirayetinden korkmaktadır. 
Bütün ilbaylarla emniyet direktör
leri, kesin emirler almıtlardır. Bü • 
tün Mısır üniversiteleri tarafından 
ilan edilmit olan !J'eV, devam et -
mektedir. Genel olarak hükmnetin 
çekileceği sanılmaktadır. 

istikbal, müphemdir. Bununla be 
raber, Mısır'daki hadiselerin, Ak -
deniz anlatJDazlıiı üzerinde akis -
ler dojurmasına ihtimal verilmek -
tedir. 
Mitingde kabul edilen lıarar mreti 

Kahire, 14 A.A. - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Dün akıam 30 bin kitinin İftira -
kiyle yapılan büyük bir mitingde 
Veft lideri Nahas Paşa lngilizler a· 
leyhinde tiddetli bir nutuk aöylemit 
ve bunun üzerine halk tite ve taş -
larla polise hücum etmittir. Polis 
de silahla mukabele etmittir. Yeni
den birçok ölü ve yaralı vardır. Sa
at 19,30 dan itibaren bütün baıta
neler yaralılan tedavi ile metıul -
dür. Akıamki kantıklrklardan Ön -
ce hastanelerde giindüzden 70 yara 
iıı tedaYi elCH •thl., r 

Bu mitinirfe J ma'dilelill bir lıarar 
wreti lıabul olıınmuıtur: 

1 - lnpislerle Jıatiyen hraber 
çalı§ılmaması. 

2 - Ne.im Paıa kabinen uluıal 
bir vazife olmak ünre İstila etmeli 
clir. 

3 - /ngilizlerle teıriki meıai ede 
cek herhangi bir kabineyi bütün 
millet boykot etmelülir. 

/talyan propagandan mı? 
Londra, 14 A.A. - Havaa ajan· 

aı aytarından: 
Siyasal çevenler, ltalyanlarm Mı-

11r' daki faaliyetine kartı, ıittikçe 
artan bir asabiyet ıöatermektedir
ler. Bu asabiyet, Kahire'deki karga 
,ahklardan aonra, dün ıon haddini 
bulmuıtur. 

Ayni çevenlerin fikrine göre, Mı 
sır'daki galeyanın, lngiliz - ltalyan 
ilgileri üzerinde doirudan doinı • 
ya tesiri vardll'. Veft partisinin ida
re ettiii cereyan, uzun yıllardanbe 
ri M111r'da mevcuttur. Fakat yet
kili çevenlerin kanaatine ,1öre, dün 

.,.. Mııır tam bir iatiklale ıuaamıt -
tır. 

lnsiltere, Italyan politikaamm bir 
denbire lnıiliz aomürseciliiini bel
kemiğinlien tehdit eder bir savlete 
kalkıtbğmı görünce Msam ltalya 
kartıaında cephe tutmaia MYket· 
mek istedi. Libya' da Mısır vatanda
ıımn harbetmesini, Sudanda Mısır 
vatandaıının elde ıilah lngiliz nö -
betçiliii yapmasını iatedi. Neaim Pa 
ıa bunu derhal kabul etti. Siyasal 
partiı. de Mısır menfaatlerine uy• 
gun bulduklan bu hareketi yadırga 
madılar. Yalnız bir iki fart ileriye 
sürdüler: 

1 - Mısırın ulusal bir ordu kur
masına müsaade edilmeli, 

2 - M111rla lnriltere araamda 
iki tarafa da müsaTi menfaatler •• 
haklar tanıyan bir aiyui ve askeri 
ittifakın yapdması. 

Ve kapitülaıyonlarm derhal 
kaldmlmaıı, ana yuanm tekrar 
kullamlmaaı sibi istekleri de kata• 
rak, bükılmetten bu ıartlann lnsil
tereye kabul ettirilmesini iatecliler. 

Parlamento kapalı idi. Nesim Pa 
ta hükmneti saraJa ve V eft parti
sinin yan resmi müzaheretine da
yanıyordu. 

Gazeteler iti münakataJa bqla
dılar. Acaba Nesim Pata lnıilizler 
den bu istekleri koparabilecek mİJ' 
eli? Kısa bir bekleme devresi oldu 
ve bu müddet içinde lnıiliz diret -
notlan Mıaınn Akdeniz ve Kızılde
niz kıyılan ile Süveyti tuttu. Bütün 
Stratejik noktalarda tayyare park· 
lan yapıldı. lakoçyadan ve Hindia-.. .. . 

[Baştarafı Birincide] 

bu cereyanın bir infilakını ifade r 
den hadiseler, Italyanlann ateı ~ 
rine yaf dökmek kabilinden ya~ • 
tıklan propasandalann neticesidit• 
Ayni çevenler, Kahire'de bul~ 
50,000 Italyanrn, Mısır'daki Jnııli' 
aleyhtarhğına manen yardımı do • 
kunduğu kanaatindedir. _.J" 

Hava. ajana aylarının öğrernıJ; 
iine göre, ini/İliz hükumeti, fİtrtP" 
ltalya'ya ltarfl daha metin bir .it' 
Mı talribine aametmiıtir. • 

Sir Eric DrummonJ, Bary t•lıil 
uta.yona tarafından arab dilile ,,.. 
giltere al.yhintle neıriyat yapılrn"' 
ana H Fili.tin'de /nwiltere'ye /ıot
fl propawanclaya devam eelilm~ 
lnwim hükumetinin elaha uzun '!:.J:
clet tahammül edemiyeceiini bW-:
meJı idere, Roma hükumeti ne-6~ 
ele teıebbüte bulunmak İfİn .,,_ 
alacaktır. j 

A.)'fli çeuenlerin fikrine •ör•,~ 
deniz me•eleai hakkında yapı 
görüımelerin neticeai, ıimdi M~ 
daki pleyanın menıei halılrtnP 
yapılacalı gerçinin vereceği _,nd9' 
lara bailıdır.,, 

Talebe poliH hücum .tfİ 
Kahire, 14 A.A. - Alman iıtİll" 

barat büro.undan: 
Dünkü kantıkhklar esnaı111cll 

talebe polis memurlanmn ailab~ 
rım almıılardır. Birkaç polis ~ 
ru lngiliz kıılaaının alh metre ~ 
seklikte olan duvanndan aıağı • ~ 
mııtır. Fena muameleye maru:ı • 
lan polis ıefi, lngiliz aıkerlerioi' 
muavenetini iatemiıse de lnıili~ 
ler kavgaya müdahale etmemitl "° 
dir. Nabas Pata tarafmdan dün •O' 
tam da•et-edilenıbir Veft toıtl•~ .. 
n eüel -lnriYetler tlll'llfnıtlan ~~ 
mittir. ~ 

Vç ölü, 141 ~ 
Kahire 14 A.A.- Çoğunluğu•"'· 

lebe teşkil eden halk, göıteril•rİI" 
bu sabah da devam etmittir. E11;. 
ıağı bir tahmene göre, bir kiti 
müt, 200 kiti yaralanmııtır. __., 

Kahire, 14 AA. - Dünlrü i~ 
fQlılılar Kahire ve Tantah'a i""7i' 
dmİftir. Yapılan IUteye göre, 4 -" 
ue yandan ~yadui poli• menP''
olmalı üzere 141 yaralı va:-clır. ~ 

Hükumet üniuer•İteyi kapato ,_ 
Kahire, 14 A.A. - HülrUrnefı • 

lebe bu ıabah derılerine baf~ 
dıiı tolıdircle, üniuernteleri, bir~ 
ta müclcletle kdpatmağa karar 
mittir. .~ı 

Muır lıabine.i toP""::,. 
Kahire, 14 A.A. - Saat ısı 1',_ 

sır kabinesi, dunımu inceledi~ 
zere, bu saatte içtima balind--.r~ 

Londra, 14 A.A. - Mıaıı-~ 
kantıkhklardan aonra, in~•- .ld 
bükUmeti, ne aiyasal ne de ~. 
bir sabada hiçbir hareket t...-
mamaktadw. ~ 

lerde ranüzonlar kurdukları~ 
dii. Fakat uluueYer Mıll!ltif~· 
bekledikleri ukeri ye aiyasi ı sflJ • 
tan ye ulusal bir ordu yapı._ • 
dan kapitüluyonlann kalcbrl:-~ 
sından bahseden olmadı. ~. ı- .. 
Neıim Pata Mıamn iıteklerılll .t-laİ 
gilizlere bildirmek imkaaııt' Sif 
bulamadı. Ve günün birind~ıts' 
Samuel H~are bir söylev ile aıııl • 
anayasasının bile tekrar kıaU tıı1" 
maıına lnıilterenin müaaad• • 
dilini,, bildirince ip koptu. • .... 

Veft partisinin hükUınet• ~u Jıll" 
beret etmiyeceiini bildinD~ • ,plt' 
aim Pqanın halk ile olaa bıatÖO 
naaebeti keailmif bulunuf!'°d• ıı• ' 

Kral baaünkü tartlar !!.°-dıi1" 
binenin ietifaaım doğru ...---
m aöylemiftir. _, 

Kral birinci Fuat f11 a11d• I I• • 
deriyecle bulunmaktadır. Ve I•~ 
kenderi:re lnsilterenİE. .. ~dit-" 
bombardıman, uçafı, bi! _... .. ~ır 
not Ye Jıruyazör, ye tabıyeld".;,ctol" 
rllalar, Jıararsablar bulun ...... i ... 
bir lqilbı: müatabkeın 1DeYkii 

declir. ~" 
Demek oluyor ki. f1I aıad• eti"' 

lnsiltere, Nesim Pa .. h!ik:' ~ 
Ruaeell Paımm polisleri ..,tiıerl' .. 
ve bütün aiy~ P 111,.a ll' 
dört milyonluk bır Mıaır: J 
hür tarafa •J'ftlmıt bulunu>' . • ,.,.~ 

BatlıJan bu mücadel:~di .. ı•~ 
bir aonunc:a ulatacatın! ~ pt'I 
dilinden dinliyebileceiilDIS 
bekliyelim. ,. A ,J 
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Geminin fazla yUk almasının, yana 
yatarken demir atmasının -

---------- ·- -· --·-·' faciaya sebep olduğu resmen anlaştldı 
Pt, q _ - r r r - r r - - r r r - r - -~J1P~ajQ .. 
·~~ ........... _.-4s_..-......-....-...-.~~ .................. ~~SXffeCsıa>Z<URU~ JUVS SV~- - - - - - - -

Facia Tahkikatı ' . Facıanın Hikayesi Tahkikat Açıldıkça 

Altı Filikanm Ancak Birin- 114 Kişiyi Kurtaran Deniz Kaptan Mahkemeden Kazayı 
den istifade Edilmiş Arslanları Anl~byorlar Bahri Raporu istedi 

l · lzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Tahkikata .gö.re gemi sl· 
~ir'Zlnır, 14 (Hususi muhabirimiz bll- ları indirmek kimsenin aklına gelme- • t•kb 

1 
v D •• G L• gortasızdır. Ceza evinde mevkuf bulunan süvari Mehmet Alı tıc~ret ~-

Ilı 'Y~r) - Inebolu faciası tahkikatı- miştir. Alakadarlar intizamsızlığı kap IS 1 a apuru un ece ıma kemesine istida ile müracaat ederek, bir kazayi bahri raporu ıstemıştır. 
2ııiidd e~anı edilmektedir. Tahkikatı tanın basiretsizliğinde bulmaktadırlar Vapurda batan mallar<lan veya idare. aleyhine açılacak zarar ve ~iyan da-
ıdiy eıunıumimuaviniO:iıanida.ree- "Süvariko:kutsaveyaicapedcrseta- nımıza Geldı· Suç eu··yu··kıu··r vaları için karıılrk olmak üzere, denız kazlarında bu raporlar daıma alın-tah;;· ~ugün öğleden evvel ve sonra bancasını çekip öldürseydi, intizamı ' maktadır. Ticaret mahkemesi saat 17 ye kadar deniz merkezinde Mehmet 
\'el~e :~ın ve vapur mürettebatının ev- temin eder vedkimse boğulmazdı,, di- İzmirdeki deniz kazasında İnebolu durmuş. geri dönerken kazedelerden Aliyi dinlemek için beklemiş, fakat müvaceheler bitmediği için, süvariyi bu 
,., .. 1.. ınan ifadeleri üzerinde ,.alıoı.mı• yenler de var ır. İ ·· 11 d · t " d kt' '" uı :ı s :1 yolcularından 1ı4 kişiyi kurtaran s- Ri~man bir kadmcag· ızı iple bordasına gun e ıs ıcvap e ece ır. 2ilı ~rn gördüğü bazı ifadeleri tav- K bah b d :s :s ------
lbt ~ttırmiştir. Bu isticvap sı:asında a at en e değil.. tikbal şilebi, dün akşam saat 18,5 ta bağlamak zaruretinde kaldı ve çeke 
~e Vh11;;tif bulunan süvari Mehmet Ali İzmir, 14 (Hususi muhabirimiz - limanımıza gelmiştir. Bir muh.arriri- çeke gemiye götürdü.,, Vapur Amirlerinden Yedisi 
lllJ &zır bulunmuş, kendisine bazı su- den) - Birinci kaptan Mehmet Ali. miz dün gece geç vakit şilebe gıderek ''l•tik bal,, hareket edemiyor 
lrı~r- •orulmuştur. Vapurun batacağı vazifesini hakkı ile yaptığını iddia ede bütün mürettebat ile görüşmüş, faci- "İstikbal,, geçen fırtınada Rize li- T hk •k s B k / • k 
tj-tı!dıktan sonra, sefineyi terk em- rek diyor ki: ayı bir defa da onların ~ğzından din- manında batan bir motörün 15 tay- .l a l at onunu e ıyece 
·-~e:-ıp v•,.._edı'g·ı· hakkındakı· sualı"ne " K b Iemiştir, f · k ·1 · B .. '~• ....... , - a abat bende değil.. Mü:ette asını urtaran şı eptır. ugun yapa-
- aben, bu emri verdiğini, fakat kar bat vazifesini iyi yapamadı. Vaktin _ Süvari anlatıyor cağı Zonguldak seferini, geminin ta-
lıt~ıktan duyulmadığını söylemiştir. den evvel telaşa düştüler. Benim vazi Süvari Mustafa kaptan facianın mire muhtaç bir hak gelmesi yüzün-
tııı ~tt~bat ise daimi surette flikala - yetimde bulunan bir adamın gemiyi ka tüyler ürperten acı tafsilatını şöyle den tehir etmek zarureti hasıl olmuş
linıl e_nıze indirilmesi ve kurtarma ta raya oturtmasına imkan yoktu. Ben anlatıyor: tur. Gemide halat· namına hiçbir şey 
lan en Yaptıktan halde, bu emrin kap üzerime düşen vazifeyi hakkı ile yap- "- Geçen pazartesi günü saat 17 kalmamış, hatta ambar kapakları bi
tiıı• ~rafından verilmesini bekledikle- tığıma kaniim. Hatim yoktur. iddia de İzmirde Punta iskelesinden yükü- le sökülerek kazazedelere atılmıştır .. 
lııl 1' fak~t kaptanın belki de vapur kur edildiği gibi gemide fazla yilk te yok- müzü boşaltarak İstanbula hareket Bunlar burada tamir edilecektir. 
._e u.r hUsnü niyetile böyle bir emir tu. Gemiye 900 ton yük koymuştuk.,, ettik. İzmir körfezinden ve Pelikan Kazazedelerin kurtulmasında bil -
~ ~ediğini ifade etmişlerdir. Kap - Buna mukabil, geminin birinci çarkçı feneri boğazından çıktık. Bu sırada yük yardınn görülen bu şilebin tayfa
İlir ı:; .. enıri verdiğinde ısrar etmekte- sı başta olduğu halde hemen bütün karşıdan gelen bir vapurun birdcııbi- ları şunlardır: 
~ . ~rettebat, vapur batıncaya ka - mürettebat kaptanı suçlu görmekte _ re rotasını değiştirdiji gözümüzd191 Süvari Mustafa, ikinci kaptan O-
t~ ıattm mevcut olduğunu ve kaptan dirle:-. Çarkçıbaşı Salim diyor ki: kaçmadı. Bu gemi, tekrar geri din- mer, lo.tromo T ahAn, bat çarkçı H a-
.. 11 ... ~ından emir verilmiş olsaydı, va- mek üzere idi. Birden imdat düdük- san, ikinci çarkçı Omer, serdümen 
f-bü~ k~_raya oturtulması mümkün o- .,_ Vapur demirlediği zaman ocak- leri çalmaya başladı. Hemen durduk. Hi.mit, A li Rıza, K.Jdemı ~erci Ali, 
:.t tcegıni sötlemişlerdi:r. Kaptan lar faaliyette idi. Emir verilseydi ka- İki sandalrmızı indirdik. Lostromoyu Yaicı Hızır, )WnaİI Sefer, atqçi 
ao~et Ali ise istim bulunmadığını raya oturabilirdik. Vapur, demirledik- yardım için kazazede gem;ye gönder- ~p~ 8t"'• H üseyin, 
be: emektedir. Mürettebat, vapurun ten bi:- hayli sonra batmıştır. lstikbal dik. ~ 
h ~asına bir, ila iki dakika kalınca- vapuru yetişmeseydi, hiç birimizin kur Bu sırada karşıdan bir sandal gö-
~llnı dar, vapurdan ayrılmadıklarını, tarılmasına imkan olmayacaktı.,, ründü. İçinde, batan gemi mürette -
"el z ~apur katibinin on dakika ev- batı vardı. Vapurlarının battığını gö-
Bii d~n~ze atıldığını söylemişlerdi:-. Gayritabitlik rünce derhal sandala atlayan bu tay-
.. ~~rı ı~e mürettebatın yerlerini ter- R d 1 b 1 faları gemimize aldık. Kendilerine, gc 
tin· ı~Ierıni ve kendisini dinlemedikle 0 05 8 8Ş amış tirdikleri sandalla, denize dökülen ka-
tili~ ıfade .etmiştir. Vapurda ellişer ki lzmir, 14 (Hususi muhabirimiz _ zazedeleri kurtarmalarını teklif ettik. 
~ •ltı filika va:-dı. Mürettebat, eğer den) _Yolculardan bir kısmının söy Fakat, anlayamadığımız bir sebepten 
~e p~· kurtuluı tertibatını intizamla lediğine göre, gemide gayritabiilik hiçbirisi buna yanaşmadı. 
t\lla •sıretle idare etseydi, bütün yol- Rodos açıklarında başlamıttı:. Bazı - Vapura imdat 
~,~ın, evvela kadın ve çocuklardan lan çuvalları denize atmak istemişler, Bunun üzerine, bizim ateıçilerden 
de h illa~ .•uretile bu flikalar sayesin- kaptan buna mini olmuştur. Hızın sandalla.rdan birisine bindirdik. 
lece ~~ını kurtarmak mümkün olabi- De · ld v d k ıı k 
; .... iı.nı söylemişlerdi:-. Hatta denize Makineler stop etmeden demir atıl nıze açı ı. apur>a a ama ı ı ya -
..... n ılk fl ması da hatalı görülmektedir. Demirin laşmış bulunuyorduk. Halat attık. 
t~ ~- ika ile elli kişi kurtulmuş- Kazazede vapurda halatımızı tu.. ·~kat "k" • na.- il "k" • L- suya inmesi ile vapurun büsbütün ya-
ta.. 1 ınoı ın.. e 1 ıncı -P- • ·· · tacak hı'çbır· tayfa kalmadıg~ ı ı'çı"n bu "'' trıertı B · d d h' na yattıgı one stlrillmektedir. lzmir 
l:tre d • um esım e a ıl olmak Ü· liman ka ela ı..-- ... ·~. sa.er bu halatı alabil .. tn • k • 1 • • bat nmm Yerdifi malQm ata gö .,.,,_ wa & 
•ız1 f ıze ınme ısteyen erın ıntizam re, vapurdaki defterler kurtarılamadı selerdi, iki gemi borda bordaya yana-
d 

1
• ı ~e kargatalrğı yüzünden flika ğ ıiçin hangi rota ile geldiği tayin e- şacak ve belki de tam bir aktarma 

ı.ıe;;unı~, ve içindekiler denize düş - dilememektedir. Gemi, karadan takri- yapmak mümkün olabilecekti. Bu va-
lerdir. Bundan son:-a diğer flika- ben bir buçuk mil mesafede batmıştır. ziyet karşısında, bizdeki tahlisiye 

Müddei Umumi TA N'a 
\ 

yeleklerini, halatları, tahta parçaları
nı denize atarak denizdekilerin kur
tulmalarına çalıştık. Vapurun zincir
lerine sarılarak yukarı çıkanlar bir 
haylice . oldu, 

Polo 11apuru yet ifiyor 1 Hadiseyi Anlatıyor 
~i~ıı.tlr, 14 (Hususi muhabirimiz bil
~ tiyor) - Tahkikat safhası hakkın
~ ~lumat almak üzere, müddeiumu 
~ Ue .. görüıtüm. Müddeiumumi ıun
lt}ı ~oyJedi: Hadise, ı ı - ı 2 gecesi, 
la ~lnlere göre saat 19 da olmuştur. 
t>uru ~e .Pola vapuru ile lstikbal va
~ ı~at düdüğü üzerine hadise 
ttrnı llıne gelmiıler ve l 23 kiıiyi kur 
ti 1...1!lardır. İstikbal 112, Pota 11 ki
bııı~~rnırıtır. Mütebaki 10 kişi ölü 
,.._p llllıU§tur. Resmi kayıtlara göre, 
~~rda ıos yolcu, 38 mürettebat ki, 
lo00~ 143 kiti vardı. Hamule 900 -
~dli ton olduğu tahakkuk etmiştir. 
ttr. ~~e. laz~gelen tedbirler ahnmıt 

Biz de mütemadiyen düdük çalı -
maktada. lcap ede:'8e hadise bir ehli yorduk. İstimdadımızı duyan Polo 
vukuf tarafından da tetkik ettirilecek- vapuru yanımıza geldi. O dfl yardıma 
tir. başladı. 

- Müvaceheler hakkında biraz ma lnebolu, biz onu gördükten tam bir 
llımat ICıtfeder misiniz? saat sonra batmıştır. O müddet zar

1'7 dıaenın esaslı delilleri toplan -

- Cümhuriyet Müddeiumumileri 
yalnız maznunun aleyhine olan husus 
lan değil, lehine olan cihetleri de a;a
mağa ve kaybolmasından korkulan de 
lillerin toplanmasına ve zaptına mec
bur olduğu için icabında kaptanın mü 
dafaasına taalluk eden cihetleri de şa
hitlerden sorar. Bunun içindir ki. din
lenen §ahitlerden bi:' kısmı tekrar ça
ğmlarak ifadelerinin bazı noktalan 
tavzih ettirilmiştir. 

Son Telgraflar 

IVlaskeli Haydutlar Bir Oto
~obil Yolcularım Soydular 
1Ut iluraa, 14 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Dün sabah Gem
:t'ifti: O~hangazi arasında bir yol kesimi hadisesi olmuştur. Gece saat 21 de 
}'ilı~ . koyünden Gemliğe giden ve içinde altı yolcu bulunan bir otomobil 
bilde ~maske ile örtülmüş dört silahlı tahıs tarafından durdurulmuı. otomo
~ . ulunanların üzeri araıtınlarak paraları alınmıştır. H adiseyi haber 

llndarma bu alelade yol haydutluğunu tiddctle takibe koyulmuıtur. 

l<:azım Dirik Çanakkalede 
lt1~.•kkaıe 14 (Hususi muhabirimizden) - General Ki.zmı Dirik göçmen 
desıı~~kik için buraya geldi. Birçok yerlere uğrayarak Tekirdağ yolile 
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Cevap 18 den Sonra Verilecek 
}\ 

>.t~· 14 (A.A.) - IAval bu aabah l ngiliz bilyilk elçisini kabul etmiıtir. 
lilr. r-~ e.naımdf. ltalyan notum& verilecek cevap meselesi görütülmüt
~l~Pların metni ayni olacak ve fakat ar-ı ayn tevdi edilecektir. Bu 
~t~ltatyuı hükumetine 18 ikinciteJrinden aonrıa verilecei!i zannedil-

' 

r~ni Karışıklık Beklenmiyor 
~· 14 (A.A.) - D. N. B bildiriyor: Yeni karışıklıklar beklenmemek

eft .ı>artiıinin lngilizlere ka:şı açtığı mücadele ıeb~biyle Nesim 
~ mdzar_ edilm.ektcdiıe 

fında yana yatmış vaziyette duruyor
du. Bu müddet içerisinde geminin 
müvazenesini temin etmek için, sol 
taraftaki yükleri sağa aktarma et -
mekle ~etgul oldular. Halbuki, böy
le yapmayıp gemiyi karaya oturtsa
lardı daha isabetli bir hareket olurdu. 
Nitekim, vapur, yüklerin aksi tarafa 
yığılması neticesi olarak müvazenesi
ni kaybederek devrilmiştir ve bu dev
rilmeden sonra batıncaya kadar 10 
dakika geçmiştir. 

c.ı Yol lor ne ler anlatmıtlar 1 
Kurtardığımız yolculardan bazıla

rı bize ıunlrarı anlattılar: 
"-Vapur Antalyadanberi yana ya 

tıyordu. Biz teh likenin büyüklüğünü 
sezerek kaptana müracaat ettik. Hat
ta bir kısım eşyanın yolda rastladığı
mız İnönü vapuruna aktarmasını tek
lif ettik. Hiçbir tehlike olmadığını 
söyliyerek buna mani oldular.,, 

35 yolcuyu kurtaran 6 enç 
istikbal vapurunun yağcısı Hızır yal 

nız başına 35 kişiyi kurtarmıştır; Bu 
genç, şunları anlatıyor : 

' 'Yolculardan önce bizim gemiye 
gelen tayfaların aandalına binerek a
çıldım, herkes denizde çırpınıyordu. 
Birçoklarını baygın ve çırpınır bir 
halde sudan çıkardım. Kurtardıkları
mm hemen hepsi çırılçıplak vaziyet 
t e idiler. Bunları derhal gemiye ge
tirdim. Battaniyelere sararak makine 
daireline taşıdık.,, ( 

Lo.tromo anlatıyor 
V apurun lostromosu H ann Tah • 

ıin, İstikbal ıilebinin aandalı ile ka
za yerine ilkönce varmıştır. Bu zat 
diyor ki: 

"- Deniz çok kalabalıktı. Gemiye 
yaldaımak kısmet defilmi§. Kazaze
deler, sandala tutunmak istiyorlardı. 
Batmaktan korktuğum için, onları 
büyük ihtimamla ve teker teker top
ladım. Kurtardıklarımızdan polis 
Necmettin, bir tahta parçası üzerine 
koyduğu iki çocuğu ile kansını yü
zerek itmeğe çabalıyordu. Çocuklar -
dan bir isi ölü idi. O te yanda, serdü
men Ali Rıza aandaluu tıka basa dol-

Müfit Necdet Ankaradan 
ıehrimin döndü. 

1zmirde batan İnebolu vapuru hak
kında Bakanlığa izahat vermek üzere 
Ankaraya giden Deniz Ticaret Direk
törü Müfit Necdet, dün ıehrimize 
dönmüıtür. Müfit Necdet İnebolunun 
son durumu hakkında Bakanlığa iza
hat vermiştir. 

V apur •ahibi nefri;yatı 
t eQp edi;)IOr 

''İstikbal,, vapuru sahibi Hütcyin 
Avni Sohtorik, gönderdiği bir mek
tupta diyor ki: 

"İstikbal va,Purunun İnebolu kaza
zedeleriııi kurtarmau dola~aile De -
niz yollarından 4500 liralık zarar ve 
ziyan istendiği haberi doğru değildir. 
Böyle bir istek hiç kimsenin hatır ve 
hayalinden bile geçmemiştir. Kaza -
zedeleri kurtarmak için yapurumun 
yaptığı yardım, benim için hayatta 
ilk defa duyduğum büyük bir haz ve
silesi olmu9tur. Yeniz neşriyatı tc -
essürle karııladığımı bildiririm.,, 

Kazazedelere 
Para Verildi 

lzmir, 14 (Hususi muhabi:'imit bil
diriyor) - llbay Fazlı Güleç kazaze
delere tevzi edilmek üzere lç Bakan
lığından gönderilen parayı, bugün biz 
zat kendilerine vermiştir. 
İç Bakanlık tahsisatından kazazedele
re tevzi edilmiş olan bu paranın mik
tarı bin liradır. 

Cesetleri bulunup 
Gömülenler 

lzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bil
diriyo:-) - Facia kurbanlarının isim 
ve hüviyetleri benüz tamamile tesbit 
edilememiştir. Cesetleri bulunan ve 
gömülenlerin isimlerini bildiriyorum: 

Unye kaz.ası Pınar k~ünden Ali 
oğlu Ali, Tarsusta oturan Giritli 286 
doğumlu lsmail oğlu Ali, Mersinli Mü 
rü.vet, ikinci kaptan Besim, lzmirde o
turan Giritli Sait oğlu 6 yaşında Mu
zaffer, polis Necmeddin oğlu Ali, ça
vuş oğlu Ahmet, karısı 50 yaşında 
Fatma, kızı 28 yaşında Hatice, Hati
cenin çocuğu üç yaşında Ekrem. 

Bir fen deniz heyeti teşkil 
edilecek 

lzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Adliye mütehassısı bir 
fen deniz heyeti teşkil edecektir. Icap 
edene bir ehli vukuftan da rapor is
tenecektir. 

lngiliz kaptanının raporu 
lzmi:-, 14 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - l ngiliz bandıralı Pola va
puru kaptanı acenteye şu raporu ver
mittir: 

"Pazartesi akpmt saat 6 da lzmir
den hareket ettim. 6,45 de Yenikale 
fene:ini geçtikten sonra S. O. S imdat 
işaretini aldım. On dakika sonra da 
Pelikan fenerinde bir kaza olduğu bil 
diriliyordu. Oraya vardığım zaman, 
birçok kazazedelerin denizde çırpın -
dıkla.ını gördük. Kayıkları indirerek 
yardımlarına koştuk. aütün vapur tay 
falan denize atıldılar. Bulduklan yol
culan tamamen &aniye aldılar.11 

İzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyo:) - lnebolu vapurunun üçüncil 
kaptanı, çarkçısı, telsiz memuru, Mülazim kaptanı dahil olmak üzere, yük
sek idarecilerinden yedi kişinin Ege vapuru ile lstanbula gitmelerine mü
saade edilmemiştir. Tahkikat ve müvacehele:-den sonra bu yedi kişinin is
tedikleri yere gidebilecekleri kendilerine bildirilmiştir. Denizyolları tetkik 
heyeti daha birçok gün lzmirde kalmalarını istemişti:. 

Yolcular Faciayı Anlatıyorlar 
lzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Inebolu faciasnı bizzat ya

şayan yolcular, hadiseyi şöyle anlatıyorlar: "- Vapur, daha Antalyada 
tamamen dolmuştu. Vapurun kaptanı, hem fazla yük alamıyacağmı söylü
yor, hem de yük almakta devam ediyordu. Küfeler, sandıklar geminin 
bordasına yüklenmişti. Rodostan sonra vapur bocalamağa başladı. Yolcu
lar endişeye düşerek telaşa başladılar. Tayfalar, bir kısım eşyanın sağdan 
sola taşınması tavsiyesinde bulunuyorlardı. Bu tedbil·e başvuruldu. Fakat 
gemi, yine düzelmedi. lzmir boğazı açıklarına geldiğimiz zaman iyiden iyi
ye suya yattı. lmdat düdüklerinin arkasından feryatlar yükseldi. Herkes 
simitlere ve yeleklere üşüşmüştü. Haykırışlar ve feryatlar biribirini kovalı· 
yordu. Yüzme bilenler yavaş yavaş kendilerini denize attılar. Bilmeyenler, 
kapkaranlık denize gittikçe daha yatan geminin bordasında çılgınlar gibi 
koşuşuyorlardı. Bu arada bilhassa bir aile dikkati çekti. lhtiyar bir ana baba, 
yirmi beş yaılarmda kadar bir kızları ve üç yaşında bir torunlan ile bir ke
narda biribirlerinin kucaklarına atılmışlar, ağlaşıyorlardı. Sonradan öğren
dim ki, bu zavallı aile hep birlikte boğulmuşlar.. Sağdan soldan mütema
diyen imdat sesleri yükseliyordu. Nihayet gemi tamamen suya gömüldü. 
Birdenbire kendimi denizin üzerinde buldum. Yüzerken, önüme bir genç 
kız tesadüf etti. Kızın imdadına gitmek istedim. "Beni bırak, ihtiyar ana
cığımı kurtar!" diye bağrdı. Fakat heyhat 1 Sular, kadıncağızı çoktan yut
muştu. lki üç dakika bocaladıktan sonra, istikbal vapurunun sandallan 
imdadımı;.'f! yetişti. Or.ada karşılaştığımz sahne, denizdekinden daha az 
elemli sayılamazdı. Feryatlar, ağlaşmalar devam ediyordu. Yirmi dakika 
Sbnra, kendimizi Hilaliahmerin ve U raynızın iefakatli yardımları ile çev
rilmiş bulduk.,, 

Kazazedelerden Bazıları Geliyor 
lzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - lnebolu mürettebatından 

23 kişi, Şehir otelinde bulunanlardan 34 kişi bugün Ege vapurile Istanbula 
gönderilmişlerdir. Bunların arasında Antalya maiyet memııru Bedri de var
dır. Kazazedelerden 3 ki§i de Aydın trenile memleketlerine gitmişlerdir. 
6 kişi de Afyon treni ile yarın Ankaraya gidecektir. Kazazedeler meccanen 
gönderilmektedir. 

Denizden Çıkarılan Mallar 
İzmir, 14 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Urla sahiiine çıkanlmıı 

olan eşya bugün §ehrimize geti:ilerek ihracat gümrüğü ambanna konula
caktır. Bu eşya sahiplerinin müracaatına kadar ambarda muhafaza edile
cektir. 

Kaza Yerinde incelemeler 
İ~mir ~4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Abdü::-rahimin başkanlığın

dakı tetkık heyetinin çalışması için Vilayette yer hazırlanmıştır. Heyet bu 
gün bir romörkö:le kaza yerine giderek, vaziyeti tetkik edecektir. Vapur 
mürettebatı da tetkik esnasında orada hazır bulunacaklardır. 

italya - Habeş harbi 
[Bqtarafı birincide] 

tahminlerine göre, ltalyanlar, Har • ı dir ki, bu kuvvetler, İtalyan Somali
rar Güneyinin suyu bol olan yüksek sini istila ve general Graziani ordu
yaylalsma v•mca Habefler O gaden sunun geri karakollanna hücum et -
cephesinde ciddi mukavemet söate • mek teşebbüsünde bulunacaklardır. 
receklerdir. Maamafih. İtalyan kurmayı susuz ka-

Garrahei ile orada bulunan kuyu- lan Habeşlerin bu planı tatbik etmek
lann İtalyanlar taraf1ndan almmaıı ten vazgeçeceklerini ümit etmektedir. 

~llbct._mil~~ o
5
·nem1k i bir dal r- Püalıürtülen bir habeı hücumu 

ue tefa ~ • u MDYOD arı • 
ile mücehhez olan İtalyan kuvvetleri Makalle, 14 A.A. - Reuter ajansı 
Batıya doğnı ilerlerken, Gorrabei a- aytarından: 
bnalıdanberi ıuauz kalan Habq mu- İtalyanlar, De~asmatc~. Ghebriet 
haripleri, atıı~ ve erzak yokluğu tarafından Hausıen garbınde Gheral
büyük toplanmalara mani teıkil et _ ta bölgesinde ~t~lyan muvasala yol
tiğindaı, ancak mevzii bir mukave- larını kesmek ı_çın yapılan hücumu 
met söıterebihnektedirlcr. püskürtmüşlerdır. Burada muannida-

y etkili çevenlerin düşündüğüne ne bir çet~ muhar~besi cereyan ettiği 
göre, İtalyanların yürüyüşü Harrara haber ~erılı:nektedır. . 
kadar kolaylıkla devam edecektir. .Bugun bır mısır ta.rlasına gızlen -

Fakat bu noktada Habeşler, Adi- mış olan Habeşler, bır katır leva~ım 
sabaha - Cibuti tren yolunu korumak koluna ~.teı .a~~ışla~, fa~at r,erl.~ İ
için ellerinden geldiği kadar muka - t~lya.z: suv~rısının hucumıle puskur • 
vemet edecekler ve Somali ile Eritre- tulmuşlerdır. Bu çarpışmada, Habeı
deki İtalyan ordularının birle§mele - )erden birçk ölü vardır. 
rine mani olmak için bütün gayret- Meneliğin ha:sine•İ bir 
!erini sarfedeceklerdir. mağaraya nakledildi 

İ~alyanlar, İtalyan So~is.inin Gü- Adisababa, 14 A.A. - Dolaıan bir 
neyınde, Kanya sınırı yıakınınde bu- yayıntıya göre, İtalyanlar, Aossa sah
lunan Sidamo - Barram.a bölgesinde nm ile Assab arasında 2 bin Habeş 
önemli Habeş kuvvetlen bulunduğu- Mehari askerinin bulunduğu söylenen 
nu ve bu ku'Vvetlerin Ras Destanın Doğu cephesinde keşif hareketleri 
kumandası altında olduğunu bildir- yapmaktadırlar. 
mektedirler. Bundan başka, Dedjaz Hazine ile imparator Menelik'in 
Belenemer'in komutanlığı altında bu- meşhur ihtiyat hazinesi geçen gece 
lunan 30 bin kişilik bir Habeş kuv- malCım olmıyan bir noktaya, belki de 
veti, Bale bölgesinde, Jouba ve Ou- Ankober bölgesinin bir mağarasına 
ebba - Chebeli ırmakları arasında top- nakledilmittir. Bu naklin sebepleri 
l&DDUf bulunmaktadır. Hiç filpheaiı· malıim delildir. 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları T opograf Mühendisi aranıyor · 
Cinsi Miktan Tah. Fi. İlk 

Balya madenlerinde çalı,mak Gsere senç bir topoıraf mübeadi· 

ıine ihtiyacımız vardır. lıleklilerin bu umana kadar çalı~tıkları 

1 

yerlerin ıertifika auretlerlle fotograflannı ilittir~rek yuı ile Galata 

m~rkez Rihtım hanındaki •irket merkeıine mfiracaatlan ye bizzat · 
--- g~tl rmeleri lizımdır. -- 1 

istanbul 4 üncü icra memurluğundan 

Emniyet Sandığına 
Birinci derece ipotek olup yeminli üç ehli vukuf tara
fından tamamına 103 7 4 lira kıymet takdir edilen Gala ta
da Kemankeş mahallesinde Halil paşa so. Es. 26, 28, Ye. 
22 - 28 No. maa dükkanlar kagir hanın yüz 
yirmide doksan hissesi açık artırmaya vazedilmiş 
olduğundan 25 - 12 - 935 tarihine miisadif çar
şamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dair~de birinci 
artırması icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti mu
hammenenin 'fo 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üze
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 9-1-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14ten 16ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
artırmasında artırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 
7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Artırmaya 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları ta
pu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer ala
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müs 
biteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 

gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır.Ak
si takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satı~ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim ver
gi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve 
vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 10-12-9 3 5 tarihinden iti-. 
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak artırma şartnamesile 935-1077 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. (7186) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikamız için nümune ve ~a'rtnamesi mudôince sa

tın alınacak 2o x 25 - 27 eb'admda ait~' milyon mantann 
pazarlığı 28-11-935 tarihine müsadif perşembe günü sa
at 15 te yapılacağından o/o 7 ,5 muvakkat güvenme para
sile birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesine 
müracaatları.,. ( 7181) 

200 Ton Marinlave kömürü şartnamesi evsafında idare 
motörüne teslim, 

300 Ton Marinlave kömürü şartnamesi evsafında 
Mersinde vagona teslim, 
· Yukarda miktar ve izahatı yazılı Marinlave kömürü

nün pazarlığı 16-11-935 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 11 de yapılacağından İsteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
ve saatte Kabataşta Alım, Satım komisyonuna müraca
atları. (7031) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muham• 
men kirası 

Heybeliadada Yalı mahallesinde Ay- 36 
yıldız sokağında eski belediye mevkii 
Hasköyde Hasköy caddesinde 171 
/173 numaralı ahşap dükkan 

• 
36 

Muvakkat 
teminat 

2,70 

2,70 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temina
tı yazılı olan mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiray.a ve
rilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş, ihale gününde 
isteklisi bulunmadığından arttırma 19 lkinciteşrin 1935 tarihine 
uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Arttırmaya girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 19 Ikinciteşrin 935 Salı 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (7206) 

Temizlik işleri için 7 50 kilo araba yağı pazarlıkla satın alına
caktır Yağın hepsine 135 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname
si Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanların 10 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat mektup veya makbuziyle birlikte "22 
İkinciteşrin 1935 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (7052) 

Düşkünler evi "için 31 Mayıs 936 tarihine kadar günde 50 kilo
dan 120 kiloya tahminen 32400 kilo inek sütü açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bir kilo süte 9 kuruş değer biçilmiştir. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 219 liralık muvakkat temi
nat mektup veya makbuziyle birlikte 27 lkinciteşrin 1935 Çar
şamba günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (7051) 

Temizlik işlerine tazım o~an 15 ton Kriple maden kömürü pa
zarlıkla satın alınacaktır. Bır tonuna 16 lira değer biçilmiştir. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek is
teyenlerin 18 liralık muvakkat teminat mektub veya makbuzile 
birlikte 22 İkinciteşrin 1935 Cuma günü saat 15 de Daimi Encü
mende bulunmalıdır. (7050) 

Ton Kilosu teminatı İhale tarihi Saati 
Ku San. Lira 

Un 
Un 
Un 

209 
209 
222 

14 50 2273 28-11-935 Perşembe 14 
14 50 2273 27-11-935 Çarşamba 14 
14 50 2415 26-11-935 Salı 14 . 

Un 222 14 50 2415 25-11-935 Pazartesi 14 
Bayramiç garnizonu için yukarda yazılı dört kalem 

un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
2490 saydı kanunun 2, 3 maddesinde istenilen vesika
larla belli saatten bir saat evvel tekliflerini Bayramiçte 

Tiimen Satınalma komisyonuna vermeleri. ( 428) ( 6917) 
8897 

* ıv: * 
Giresun garnizonu ıçın 

200.000 kilo una verilen fi
at layiki hadde görülmedi
ğinden yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 3 7 ,000 lira
dır. Muvakkat teminatı 
2 7 7 5 liradır. Eksiltme 21 / 
11/935 Perşembe günü sa
at 16 dadır'. Şartnamesi Sa
tınalma Komisyonunda
dır. İsteklilerin bir saat ev
vel zarflarının Giresunda 
Alay Satınalma Komisyo
nuna göndermeleri. , "408,, 

(6805) S777 

*•* 
Askeri Tıbbiye okulu için 

bir adet çamaşır ütü maki -
nesi 2 Birincikanun 935 pa
zartesi günü saat 15 te Top
hanede· Satınalma komis
yonunda acık eksiltme ile a
lınacaktır. 'WTahmin bedeli 
1600 liradır. İlk teminatı 
120 liradır. Şartname ve ev
safı komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
kanuni vesikalarla komisyo 
na gelmeleri. ( 203) ( 6462) 

8804 

* * * 
1 - 1 Tümenin Çatalca-

daki kıtaatın sığır eti ihti -
yacı (27984) kilo, Hadım
köyünün (27981)y kilo, Çer 
kesköyünün (?7984) Jrilo 
ki ceman 83952 kilo sığır e
ti ayrı ayrı eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - ,Şartnameleri bila 
ücret ve tatil günleri hariç 
olmak üzere hergün Çatal
cada komisyonda görebilir. 

3 - Eksiltmesi İkinci
teşrinin 21 nci perşembe gü 
nü telgrafhane ayarı saat 
15 te yapılacaktır. 

4 - Eksiltmesi kapalı 
zarf usuliledir. 

5 - 83952 kilo sığır eti
nin beher kilosunun fiatı 25 
kuruştur. Beherinin mecmu 
tutarı 6996 liradır. Ayrı ay
rı ilk teminatları 5 2 4 lira 7 O 
kuruştur. 

6 - İstekliler teminatı 
muvakkate makbuzlarile 
birlikte teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat 
evvel Çatalcada Tümen Sa
tınalma kornisyonuna ver
meleri. (413) (6828) 

8805 

* * * Erzincan Garnizonu k~-
taat ve miiessesat ihtiyacı 
olan 540000 kilo una kapa
lı olarak ilan edilmiş ise de 
ihale gününde talip çıkma
dığından 2490 sayılı artır -
ma ve eksiltme kanununun 
40 maddesi mucibince açık 
eksiltmeye çevriJmiştir. Mu 
hammen bedeli 70200 lira· 
dır. İlk teminat 4760 lira -
dır. Şartnamesi Erzincanda 
komisyondan verilir. İhale
si 18 İkinci tesrin• 9 3 5 saat 
15 te Erzincanda Tümen 
Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. ( 419) (6868) 

8813 
••• 

Evvelce yapılan eksiltme
sinde istekli çıkmıyan v< 
bir metresine biçilen eder 
51 kuruş olan 12 O bin met 
re haki renkte iş elbiselik 

bezle bir tanesine biçilen e
der 280 kuruş olan 7000 ila 
10,000 kilim kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Be 
zin ihalesi 2 7-11-9 3 5 çar
şamba günü saat 11 de ve 
kilimin ihalesi ayni gün sa
at 15 tedir. Bez şartnamesi
nin 306 ve kilim şartnamesi 
140 kuruşa M. M. V. Satın
alma komisyonundan veri -
lir. Eksıltmeye girecekler 
kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı belgelerle bez için 
4 3 1 O ve kilim için 2 1 O O li -
ralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile bir -
likte hazırlattırılan teklif' 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankarvla 
M. M. V. Satınalma komis-
yonuna vermeleri. 
(446) (7115) 9139 

• • • 
İhalesi 12-11-935 saat 

15,30 da olan koyun etine 
istekli çıkmadığından eksilt 
mesi 22-11-935 pazartesı 
günü saat 16 ya bırakılmış
tır. Beher kilosunun fiati 40 
kuruştur. Tutarı 4480 lira
dır. Muvakkat teminatı 336 
liradır. Şartname ve evsafı 
eskisi gibidir. Bunları gör -
mek istiyenler her gün ve 
eksiltmeye iştirak edecekler 
belli gün ve saatten evvel 
vesaik ve teminatlarile Çor
lu Satınalma komisyonuna 
müracaatları. ( 45 7) ( 7198) 

* ~ • 
İhale günü talibi çıkını -

yan 3 7, 5 ton sade yağının 
ilk pazarlığı 25-11-935 pa -
zartesi günü saat 16 da Lü
leburgazda yapılacaktır. 
Muhammen fiati 80 kuruş
tur. ( 4 5 6 ) ( 7 1 9 9 ) 

*** Bolu Askeri ihtiyaç ıçın 
alınacak olan 9 4 9 9 8 kilo un 
yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 
30-11-935 cumartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. Talı 
min edilen tutan 1519 g lira 
68 kuruştur. Muvakkat te -
minatı 1140 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ka -
nuni ikametgah vesikalarını 
da koymuş oldukları halde 
usulüne göre yapacakları 
kapalı zarfları ihale günü 
saat 1 O na kadar Bol uda ko
misyona vermeleri duyuru -
hır. ( 45 5) ( 7174) 

.. 

PARLAK BiR CILDDE 
HOŞAGİOERLIK 
OLMAZ 

Şimdiye kadar talk csa'ı üze:' 
rine hazırlanan bütün pudralar 
parlak bir cilde karşı giderici 
bir müessir olamiyordu; çünkü, 
bizzat talk parlaktır. 
Ancak mat ci!imlcrle hazır· 
lanmış mat bir pudra mat 
bir çehre vücuda getirebilir. 
Bu 4üphesiz ki, açık bir haki· · 
kat ; fakat, ancak mükemmel bir tt-knik 
ile tahakkuk edebilir, ve işte bu lekem· 
mül etmiş teknik kendisini 

MATITE. 
de ıöstermiştir. 
Binlerce bayanlann tecrübe ederek seve 
seve benimsedikleri bu pudrayı kulla· 
nara1c siz de onlar gibi kadife bir mat 
tene malik olmak istemez misiniz ? L. T • P 1 VE R 

'" tat.KSl:I 

MATITE 
ı;Dzı:LLIK P'UOIUll 

SON iCADLARININ EN HEYECANLISIDIR 

f»arfÜmöri L. T. PİYE R A: ş.: İstanbul Şubesi 
şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : 430·U 

Emniyet işleri U. Direktörlüğünden: 
1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiselerinin be

her takımının muhammen fiyatı 600 kuruştan azı 4773 
çoğu 5000 takım elbisenin dikimi 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29-11-935 cuma günü saat 15 te Emniyet 
İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Sartname komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 2250 liralık muvakkat te

minat mektubu veya makbuzile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermele
ri. (3311) (7047) 9091' 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum ldareai ilanları 

Muhammen bedeli 178 5 3 lira olan 3 2 kalemden mü
rekkep şef yazıhanesi, etajerli ve etajersiz memur masası, 
telgraf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük rne· 
mur masası ve etajeri, komodin, telefon etajeri, 1 dosya, 
kurşun.yangın ve abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, 
eczane için ilaç dolapları, sandalye şef dötren, evrak, im
dadı sıhhi, şamdan, alet ve mektup sandıklan, tahta ka• 
ğıt atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı· rampasr, i
lan tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiverı, 
tahta ayak altlığı, laboratuvar için çalışma, eczacı içi~ 
çalışma ve eczacı yazı masaları 2 5-1 1-193 5 te pazartesı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerirı 
1338, 9·7 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunutl 
tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun:
madığma dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır· 
Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasıı 
olarak dağıtılmaktadır. ( 7 O 3 3) 9055 

Ankara - İstanbul arasında işliyen gündüz trenlerin" 
halkımızın gösterdiği rağbeti nazarı dikkate alan idare: 
miz Haydarpaşa dan Ankaraya pazar, perşembe günlerl 
ve Ankaradan Haydarpaşaya pazartesi, perşembe günle
ri hareket eden trenlerden başka Haydarpaşadan salr ve 
Ankaradan çarşamba günü hareket etmek üzere birer 
tren daha sefere koymuştur. Haydarpaşadan salı ve Arı· 
karadan çarşamba günleri kalkan seferlerde her sınıf 
yolcuların her cins biletle hiç bir munzam ücret vermek• 
sizin rahatça seyahat edebilecekleri ve bu trenlerde bir 
yemekli vagon da bulunduğu muhtere~ yolculara i}aJl 
olunur. ( 3362) ( 7188) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Emvali Umumiyeye olan 12454 lira 40 kuruş borçla·' 

nndan dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfikaf1 
tahtı hacze alınıp kaza idare heyetinin 4-11-935 tarih ve 
443 sayısile satılmasına karar verilen Behçet paşa ver~· 
sclerinden Manyasın Tepecik köyündeki çayır tarla~~
rinçlik mevkiinde Refikanın 2 716 lira kıymetli ı O 1 d?· 
nüm ~acerin 4074 lira kıymetli 152, dönüm, Haticenıtl 
8148 lıra kıymetli 305 dönüm Fatmanm 8148 lira kıY: 
metli 305 dönüm, İsmail Hakkının 8148 lira kıyrneth 
3 O 5, Celalin 2 7 16 lira kıymetli ı o ı Zebranın ı O 18 lire! 
k1ymetli 33, hafidesi Fatmanın 4074 lira kıymetli ısZ 
dö?üm tarlaları 25-11-935 pazartesi günü saat ıs te ih~"' 
lesı yapılmak üzere 4-11-935 tarihinden itibaren 21 iil11 

müddet.ıle aleni müzayedeye çıkarıldığından taliplerir1 
Bandırma maliyesine müracaatları ilan olunur. ( 70~~}1 

iKTiSAT VEKALETi: iÇ TiCARET UMUM MODORLOCONDErf: 
30 Teşrinisani 330 tarihli kanun hükmüne göre tescil edilmiş o1•0 

Merkezi Milanoda ve ltalyan tabiiyetini haiz tasfiyede (Soçieta J{olll" 

merçiyale Doriente) Şirketi Tür~İyedeki aubeaini kapatmıı ve bıl~~ 
:lair muamelatı bitirmek Üzere Banka Kommerçiale ltalyananın Miidıl
rü Mario Poppi'yi memur etmittir. Bu ıirketle alakası olanların taıfir• 
memuruna ve icabında Ankara'da lktiaat Vekaletine on bet ailn sarfıft' 
da müracaat etmeleri ilan olunur. 



ı;;;::t::::::::==~ ı 5 • ı 1 • 9 3 5 
======================================~==:::::::::TA N=================================================== 11 

• 

Maliye Vekaletinden: 
Ton 

Miktarı 

Muhtelif cb'at ve sıklette beyaz Holçfray kağıdı 305 
1 

Muhammen Teminat 
kıymeti Muvakkat 
L. Ku. L. Ku. 
51760 00 3838 00 

,. 111 ,, Mitelfayn kağıdı 150 Ton 
,. .. Renkli Mitelfayn kağıdı 55 •ı 6060 00 453 7 5 
,. ., Graft kağıdı 60 ,, s ı oo oo 382 50 
,, ., Makine knıdı 21 ., 337 5 oo 253 13 

68 X l00 eb'cı lında 33X34 kiloluk Mitel ku~ kağıdı 05 .. 1075 oo 80 63 
70Xl00 eb'adında Paketi 25 kiloluk 15, 20, 25 No. h mukavva 3000 Paket 3375 00 253 13 
Siyah ve renkli kaplık bez 115000Metre/ 24 22400 00 1680 00 

1 - Yukarda cins ve miktarları ile muhammen kıymetleri yazılı levazım 
kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait 
Şartnamelerden Holç ve Mitel kağıtları na aid olanı 2 lira 59 kuruş mukabilinde 
ve diğerlerine ait şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Maliye Vekaleti Kır
tasiye Müqürlüğünden 1stanbulda Dolmabahçe Kırtasiye deposu baş me
murluğundan alınacaktır. 

2 - İsteklilerin beyaz Holçfray ve Mitelfayn kağıtları ile renkli Mitelfayn 
ve graf kağıdı ve makine kağıdı 17 birincikanun 935, kaplık bez, Mitel kuşe 
kağıdı ve mukavvalar için 18 Birinci kanun 9 3 5, tarihlerine tesadüf eden salı 
Ve çarşamba günleri saat 14 te hizalarında gösterilen teminat mektup
la~ı ile Ankarada Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil ko-
rnısyona müracaatları. (3006) (6473). &745 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 180 
ton yulaf 22-11-935 cuma l 
günü saat 15 te kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be -
deli beher kilosu 5,5 kuruş
tur. İlk teminatı 7 42 buçuk 
liradır. Şartnamesi ve ni.i -
munesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunda 
yazılı vesikalarla ihale saa
tinden bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri. 

(237) (6924) 8898 

**• 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 13 bin 
kilo beyaz peynir 2 1-11-
935 perşembe günü saat 14. 
3 O da Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt -
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 3 5 ku -
ruştur. İlk teminatı 341 li
ra 25 kuruştur. Şartnamesi 
her gün görülebilir. İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (239) (6922) 

8903 

••• 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 6000 
kilo kaşar peyniri 21-11-

iir!~!!!i!!!!!!!!!~!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!ı!!!!!!ii!!!!!!!ii!!!!~!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!J!!l!!!!!!!!!!!ii!ii!!!!!!!!!!i!!i!!i!!!ii!!!!!!!!i!i!ii!!ii!ii!!!!!l!!!!ii!!li!~ 9 3 5 perşembe günü saat 1 4 
• • te açık eksiltme ile Topane-
1 s fan bu I Gayrimübadiller Komisyonundan: de satınaıma komisyonun -

da alınacaktır. Tahmin be-
n. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre deli beher kilosu 60 kuruş-

--- "' 1 

281 lıtanbul Eğrikapı '.Avcubey Çıkmaz Pas- 116 metre arsa 
tırmacı 14 

781 '.Arnavutköy Yağhane E. 8 Y. 10 Bahçeli ah§ap hane 
1677. Y eniköy Aya Nikola E. Kilise Y. Vehbi İki arsa 192 metre 

Hamit E. 9-11 Y. 5 
~494 Büy,iikdere Dalyan yolu E. 2 Bahçe ve funda lığın 

48 de 8 hia. 
2680 Edirnekapı Evcubey Çıkmaz Pastırmacı E. 9 Y. 13 40 metre arsa 
2695 .. .. Çıkmaz Pastırmacı E .11Y.15 16 metre arsa 
4279 Beyoğlu Hüseyin ağa Yeni ve Serdar Ömer 81 metre arsa 

Paşa ve Kavun E. 48 Y. 36-28 
5098 Balat Koca Kasım Gürani E. Sultan Çeşmesi E. 46 M. 46 M. 140 metre arsa 

Y. Aynalı dükkan 46 M. Y. 1 
s103 Beyoğhfl Kurtuluş E. Duvarcı Y4 Papaz 47 metre arsa 

oğlu E. ve Y. 61 
5847 Eminönü Ahi çelebi Limoncular E. 66 Y. 35 Kagir dükkanın 

1477440 hissede 

884925 hissesi 
6221' Yeniköy Aya Nikola Su Terazisi E. ve Y. 10 Ahşap hanenin lt. 

da 6 biı. 
6314 Mahmutpap Dayahatun Kalcılar hanı alt kat 45 Kagir oda 
669z Beyazıt Eminbey Yeniçeriler tramvay E. 112-112 Mü Kagir dükkan ve 

cad. Y. 112 - 114 Garaj 
69~ Kurtuluı E. Saka Y. Fazıl Arif E. 18 Y. 45 Ahşap hane ve hah-

çenin 42-120 his. · 
Yeniköy E. 1 inci Salkım küp E. 15 Y. 36 Ahşap hanenin 5 te 

Y. Kamber mahallen 28-30 1,5 hiı. 

muhammen K. 1 

T. L. 1 

70 açık 
1 

artırma, 

400 H 

200 ,, 

150 .. 
25 ,, 
10 " 
250 .. 

280 .. 
160 • 

2200 kapalı · 

zarf 

216 açık 

artırma 

'400 .. 
4420 kapalı 

zarf 

400 açık 

artırma 

140 .. 

tur. Muvakkat teminatı 
2 7 O liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona 
gelmeleri. (238) (6923) 

8904 

••• 
Hastaneler için 1 O adet 

büyük kapaklı kazan, 20 a
det 'küçük kapaklı kazan, 
6000 çorba tası, 20 büyük 
kevgir, 20 saplı kepçe, 200 
kapaklı bakraç, 2000 ala
minyon su kahı, 1 O bakır 
semaver, 20 çamaşır leğeni, 
20 yağ tavası, 30 büyük süz 
geç, 20 küçük kevgir, 100 
kuşhane tencere 22-11-935 
cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
cem'an yekun 9444 lira 60 
kuruştur. İlk teminatı 708 
lira 35 kuruştur. Şartname 
ve nümuneleri komisyonda 

ı her gün-görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplannı ihale sa
atinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

(235) (6926) 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satııa çıkarılmı§tır. İhaleleri 27-11-935 tarihine tesadüf 

eden çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 8906 

~'55:::-~!!!!!i!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!i!~~~!!!!!!~~~!ii!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!ii!!!!!!~!!i!!!!i!!i!!!!!!!!~!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!i!!!!!!!!!!i!!!!i~• 

lr ~eyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 
et?ıesinden : 
l'erekesine mahkemece el konulan 

~thurn Lutfi Fikrinin Kadıköydc 
fer ağa mahalesinde Dumlupınar 

:kağrnda 14 numaralı hanesinin tfl
~ arnının açık artırma ile satışı 3-12-

35 Paz · .. ·· 14 B ) ~ artesı gunu saat te e -
ttıoglu dördüncü sulh hukuk mahke
kt eaind_c icra kılınacaktır. Taliplerin 
Jrnetı muhammenesi 6120 liranın 
Çe ~de Yedi buçuk nisbetinde pey ak
la •ıle tnezkur mahkemeye müracaat
'-!!an olunur. (16632) 

lstanbul dördüncü icrasından: 
11· 

ır borçtan dolayı mahçuz ve pa-

t
ra.l'a Çevrilmesine karar verilen muh
elif 

la '" eıyaaı 19-11-935 tarihine ra .. 
lt:a.n ıab günü saat onda Bakırköy 

Ura.dam sokak 9 numaralı evin ö • 
ııu 
l nde açık artırma ile satılacaktır. 
Steklile . .. . d b 

rın o gun yerın e ulunacak 
ltıernu 

ra 34-3232 dosya numarasile 
tn" 
~aatıarı ilan olunur. (16625) 

th~l\Yt - 2256 sicil No. arabacılık 
-ı.ie1tnamemi kaybettim. Yenisini 
tur 1 1ından diğerinin hükmü yok • 

' Arabacı Mehmet Salih 

•--HALI ALlrtlR ~• 

il Her nevi eıki halı ahnır. 1 
M•ktubla lıtanbul P K 261 

Beyoğlu 3 cü sulh hukuk hakimli
ğinden: 

• • 
Evkaf müdüriyeti tarafından Kara

köyde Tünel caddesinde 11 No. lu 
tüccar Fotaki Leonidis aleyhine açtı

-~~~~~2L12!2!~~!~~~iiiiiiii!i!!!!t• ğı 99 lira 4 kuruı alacak davasından 

D dolayı dava edilen namına gönderi -
1 eniz yolları len zaptı davan~n arkasındaki met. 

ruhata nazaran halen ikametgcihı meç 
1 1 Ş L E T M E S 1 bul bulunduğu anlaJıldığından iıtek 
1 Acenteleri: KaraklSy KlSprtlbqJ veçhile ve yirmi gün fasıla ile ilanen 

Tel 42362 - Sirked Milhllrdar· tebligat icrasına karar verilmit ve 
n1111 ıade Han. Tel. U740 

111111 
muhakemesi 11-12-935 saat ona bi -

T b rakılmış olduğundan iıbu gün muha-

• 

ra zon yolu kemeye gelmediği ve tarafından bir 

GÜLCEMAL npuru 16 lirin· vekil göndermediği takdirde gıyabm-
ci te,rin CUMAR TESI rünO 
eaat 20 de HOPA'YA kadar 

1 
da muhakemeye devam olunacağı ve 

0 7154 " 9221 aleyltine tebliğ makamına kaim olmak 

Mersin yolu 
ERZURUM npuru 17 ikin· 

cite,nn PAZAR rGnü aat 10 
da MERSiN'E kadar. (7193) 

Ayvahk yolu 
MERSiN npuru 16 İkinci

te,rin CUMARTESİ günü eaat 
19 da lZMİR'E kadar. 17194) 

------ • 

U%ere ilin olunur. (16621) 

ZAYİ - Cumhuriyet Merke% Ban
kasına ibraz edilmek Uıere Galatada 
Dahili Ticaret gümrüğünden aldığım 
16-10-935 tarihli ve 523 No. keza 28-
10-935 tarihi ve 604 No. 4 ncü nüıha 
ihracat beyannamelerini zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan evvelkileri • 
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Beyollu Balıkpazar No. 1 l 
Nezir Katiman 

••• 
Hastaneler için 2 O bin 

kilo yataklık pamuk 21-11-
935 perşembe gunu saat 
15,30 da Topanede Satın
alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli beher ki
losu 49 kuruştur. Muvak
kat teminatı 7 35 liradır. 
Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanunda yazılı 
vesikalarla teklif mektupla
rını ihale saatinden bit saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(232) (6929) 8906 

••• 
Hastaneler için beş bin 

kilo yataklık yün 21-11-
935 perşembe günü saat 15 
te Topanede Satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu 6 3 kuruş
tur. İlk teminatı 236 lira 25 
kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saat-

'2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerın uzerınde halis· 

liöin timsali oıan EB markasını arayınız 

il Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

1 Banka Komerçiyale ita yana 
Sermayeli: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

J Traveller• (Seyyahin çekleri) •atar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sanlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her taraf mda, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 

ı Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-
1 namayacağı bir ,ek ilde tertip ve ihta& edilmiftir. ( 5999) 8719 

te komisyona gelmeleri. 
(242) (6930) 8907 

••• 
Harbiye okulu için 200 a

det altlı üstlü karyolanın pa 
zarlığına istekli çİkmadığın
dan 15-11-935 cuma günü 
saat 15 te Topanede Satın
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3300 liradır. Son te
minatı 495 liradır. İsteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 2 5 8) ( 71 7 6 ) 

9216 

• • • 
Topane fırını için beş bin 

liralık un 15-11-935 cuma 
günü saat 14,30 da Topane
de Satınalma komisyonun -
da pazarlıkla alınacaktır. 
Askeri evsaf ta ihale günü 
Sirkecide anbara teslim şar
tile alınacak olan un için is
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 
(459) (7177) 9217 

• • • 
Levazım amirliğine bağlı 

kıtaat için beş bin liralık sa
deyağı 15-11-935 cuma gü
nü saat 14 te Topanede Sa
tınalma komisyonunda pa -
zarhkla alınacaktır. Askeri 
evsafta ihale günü Sirkeci -
de An bara teslim şartile a -
lınacak olan sadeyağ için is
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. ( 2 6 O) 
(7178) 9218 

••• 
Harbiye okulu için 6000 

kilo ıspanak, 4000 kilo pı
rasa, 2000 kilo lahana 18-
11-935 pazartesi günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
640 liradır. Son teminatı 96 
liradır. İsteklilerin belli sa -
atte Komisyona gelmeleri. 

(261) (7200) 

••• 
Bir No. lu dikimevi için 

4000 kilo elleme meşe kö -
mürü 19-11-935 sah günü 
saat 15,30 da Topanede Sa-

tınalma Komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tah -
min bedeli beher kilosu 6 
kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyorta gelmele -
ri. (262) ( 7201) 

• * • 
Harbiye okulu ıçın 3000 

kilo sade yağı, 2 O O O kilo 
zeytin yağı 1500 kilo sabun 
18-11-935 pazartesi günü 
saat 14,30 da Topanede Sa
tınalma komisyonunda pa -
zarlıkla alınacaktır. Hepsi
nin tahmin bedeli 3490 lira 
dır. Sade yağının son temi
natı 360 lira zeytin yağı ve 
sabunun son teminatı 163 
buçuk liradır. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gel -
meleri. (263) ( 7202) 

• • • 
Hava Aktarma anbarının 

Servi burnunda Skoni şirke
ti deposunda bulunan 26 bi
don ve 888 adet benzin te -
nekesi 26-11-935 salı günü 
saat 14 te Topanede Satın -
alma komisyonunda pazar -
!ıkla satılacaktır. Tahmiıt 
bedeli 114 lira 80 kuruştur. 
Son teminatı 1 7 lira 2 5 ku
ruştur. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

( 265) ( 7204) 
• • * 

Mercanda Jandarma mat
baası~dan on tonluk bir ma 
kine sökülerek Süleymani -
yede Askeri Matbaaya nakl 
ve nakl işi sigorta ettirilmek 
üzere pazarlığı 22-11-935 
cuma günü saat 14 te Topa
nede Satınalma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 300 liradır. Son te -
minatı 45 liradır. Şartname
si komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte ko -
misyona gelmeleri. 

(264) (7203) 

Umumi netriyat ve yazı işle i mü
dürü ~ Etem lz.zet .U:.:.NıLt:. GaLeıc
cilik Vt Matbaacılık r A. $11 kı" ı .. 

tanbul, Ankara caddesi. ı 00 
Buddıf1 yer TAN u.tbafla 
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-~k Ok •• a ti ileri ..... an 
Oksürük, nezle, bronşit boğaz ve 

•• v •• 

gogus 
Hastalıklarile sesi kısılanlara şifal tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu 

:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -----------
• 
inanmayın 

-----------------------------
Reklama 

-------- Alan 1 ara sorun -- -------------------------- . E EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLi YANAN --
KÖMÜR TÜRK ANTRASiTiDiR --------------- Reklama • 

ınanmayın --------- Alanlara Sorun -------§ EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YA---~ NAN ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 
I ----------

l'TORK NTRASiTidi - • § Reklama ınanmayın 

Alanlara Sorun 
HER SOBADA VE MALTIZDA YANAN, FiRA 
VERMEYEN, EN HAFiF VE EN UCUZ KÖMÜR 

giderir, yaşamak neşeainı iade 
eder. Eczanelerde bulunur. la
tanbulda fiyab 150 kuruş. Taf
silat için Galata Poıta kutuıu 

1255 

~,,,...... Dr. H AZ 1 M ---· ..._ 
Cerrahpaşa haıtanesi aab•k cil
diye ve zühreviye mütehanısı. 
Galatasarayla Ingiliz ıefareb 

rasında tramvay cad. No 26 

-= t= CE =x 
= :ı: -- -:a ----: ez 
= z: -- -= (1) ::VN,•7-.&,_. 

E « :x Utst~IM 
= cı 
= cı §E --= z: §o 
EN 

Müferrih 
Midevi 

Barsa ki arı 
Temizler 

= CI: ; 
§ E fr 

"-'=~.;....;..;;;.~~~~ CI ---

1 

En son çıkan türkçe plaklar listesi 
1AX1865 - SEYYAN AX 1869 - Müzeyyen 

Çingene kızı • Rumba Leylakların hayali 
Dilenci • Rumba AKŞAM 
- ~~~~~~~~---

A X 1866 - RUHAT AX 1870- Birsen Şemsi 
Bakışın ah bakışın ManikUrlU Kızlar 
Sakın Uzülme Daktilo • Foks Trot 

AX 1867 - Süheyla 
Bediye 

Cemile kız 

AX 1871 - BiGALI 
MEHMET 

Segah razel - Ben Eıirim Sana 
= Ayrılık yıldönUmU 
: Aç karnına bir kahve kaşıtı 

Saba gazel • Göıterir Göğsünü 

E alındıkta kabızlığı defeder Yemek- AX 1868 •KORO AX 1872 - FAHRiYE 
Bilsen ki neler aradım 

: Jerden birer aaat aonra alınıraa A I = . . vcı ar marşı 
§ Hazımsızhğı, mıde ekşilık Cien~lik marşı Canım Fatma !i l 
: ve yanmalannı giderir. Atızdaki IE~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiii~!!!!!!~~~~~I 
- tatsızlığı ve kokuyu izale eder. -= 9035 

§_; ILA"LA R I ,.ipek;;'in mevsimlik en -iyi ve en son model'\ 
: 1 Kuçu K . kumaşlarını en evvel 
E Arayıp bulamadığınız şey hem kon 
E forlu, hem havadar hem ucuz Su itan • p 
E Kirahk Apartmanı,r hamamındal 
;: Şişli Bomonti Bulgar çarşı Efe ser : 

kumaşlara 
satıt 

§ kak 46-48 telefon 49309. 
9210 

Mağazasın-'t--' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----=~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

Bir 
• 

Rutubetli günlerde: Teminatı muvakakte 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz! 

Pektorin 
Ôksüriiğe, Nezleye, Bronşit(' karşı 

en müessir bir silah ycrıne geçer. 

ı::ımısu 3J KUR~ 

mıı nHL-Muwar mar mmsl. sıımı 

1 - Kılavuzluk için 1 O adet çama
şır dolabı imaliyesi 

2 - Kılavuzluk müstahdemini için 
yirmi dokuz takım elbise maa 
kasket ve altı kaput 

3 - Kılavuzluk müstahdemini için 
3 S, çift kundura 

4 - Müdüriyet memurin ve müs
tahdeminile Algarna müstah-
demini için 32 takım elbise 
maa kasket ve iki kaput 

10 Lira 

1 2 •• 35 " • 
'45 " 60 " 


