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Habeş imparatoru Cepheye Gitti 
' . 

• 

.. 

PaıabahçeJe clün açılma töreni yapılan cam ile fİfe labrikaaına umumi bir bakıı 

Başbakan Dün De Paşabahçe 
ŞiŞe Ve Cam Fabrikasını Açta 
r 

[Cam ve şişe fabrikası dün açıldı. Başbakan 
bir nutuk vererek milli fabrikalarımızın sana
yi planının tahakkukunda aldıkları vaziyetle
ri mükemme~n yerine getirdiklerini ve bu me
yanda 1ş Bankasının bu büyük eseri bir saat 
intizamı ile tahakkuk ettirdiğini kaydetti. 

Nt~\ifUY1~1se1}\11rl~t M~ttfif fmi\ftfrd~ 
r-ck fabrikanın bahçesinde nutuklannı alkışla
yan davetlileri fabrikayı görmeğe davet etti. 
İsmet İnönü fabrika müdirile bütün müessese
yi bir saatten fazla gezerek çalışmakta olan 
ocaklann önünde izahat aldılar ve gördükleri 
iş intizamı ile randıman nisbetinden memnun 
olduklarını söylediler; fabrikanın defterine 
takdirkar cümleler yazdılar. 

Bu törenin tafsilatı ve Başbakan tarafından 
söylenen nutuklar 12 inci sayfada, resimler de 
8 inci sayfadadır.] 

ı::aş'l:JaKt1n soyıevını verıyor 

Büyük Ve ÇOk Kanii Bir Harbin 
Arifesinde Bulunuluyor 

İngilizler İtalyanların Tana Gölünü 
Zaptedebileceklerini Ummuyorlar 

Habeş Çett!leri 
l talyan Hattı 
Gerilerinde 
Tahribat 
Y apıgorlar I 

[Dün selen haberler Ha'beı 
1 m p a r a t o r u n u n cepheye ha 
reket ettiiini bilcliriyorlar. Birçolr oto 
mobiller ve kamyonlardan mürekkep 
olan ( Mevkibi imperatori) yi 1 tal -
yan u?klannm yolda ne dereceye ka
dar rahat bll'akaçaklan tahmin emle -
mez. Ancak (Haile Selasiye) nin Des 
ıiyedeki umumi karargahta kumanda 
ya bilfiil el attığı sün Habeılerin da
ha kat'i bir harbe giriıeceklet'i anla
tılıyor.] 

Harrar, 29 (A.A.).:._ Röyter Ajansı 
aytarından: Burada yapılan resmi be
yanata göre, Habe§ kuvvetleri Valvalı 
istirdat etmişlerdir. 

(Bu haberi ltalyan karargahı tek -
zip etmektedir.) 

Makalle, Ger-

Adisababa, 29 (A.A.) - Süel du -
rum hakkında haberler müphemdir. 
Resmi çevenler; İtalyan tekziplerine 

[Arkası 12 incide] Develerle Habeı cephesine cephane nakliyatı yapılıyor 

Beklenilmigen Bir Hadise Ev Krallçesı 

Mısırdaki italyan 
'Elçisi Geri Dönüyor 

'

r-. _l_ d ___ ingilizler Her ihtimal karşısında 
1 ita ya a ' · Mısm Müdafaa Edebilecek-

~itan lıardelciyı lıe.i;yor, bir lcimba fİıe.U.i ,öaclen ~eçiriyor 
"-" - = f:' ................. ~~~ 

ransa Petrol Ambargosunda 
Da ingiltere ile Beraberdir 

[Yazısı Son Dakika sayfamızda] 

··~~~~~ 

U mum I lerinden Emin Görünüyorlar 
Seferberlik 
Şayiaları 

l tal yan • yarnnadaaı 
48 saattir müdafaa 
vaziyetine ,aokuluyor 

Londra, 29 (A.A )- Reute Ajan 
ıı ,. ln,nsbruk'dan öğreniyor: Güney 
Tırol dan gelen haberlere göre ku -
zey Italyada Brenner'in müdafaası 
için yedi fırkadan ancak üç fırka bı
rakılmıştır_ Son 48 saat içinde 3 fırka 
Fransız • ltalyan hududunda hizmet 
görmek üzere Riviera'ya nakledil . 
miştir. M~törlü bir fırka da güney 
Italyaya gıtmek üzeredir. Orada ken 
disine sahillerin muhafazası için hu
susi bir vazife verilecektir. Tirol'un 
güneyinden ltalya'nın güneyine mü
him mikdarda mühimmat nakledil • 
mittir . .,Cuzey hududunda ancak o
tuz bin asker vardır, halbuki yazın 
bu hududda 500,000 aske.: vardı. 

Ayni kaynaktan bildirildiiine l'Ö
re Muaaolini'nin pek yakında genel 
bir seferberlik ilin edeceii pyialan 
güney Tirol halkında heyecan pyan
dırmıf tır. 

Askerlerin ve siyah gömleklilerin 
mezuniyetleri ilga edilmiş olup me
zuniyet i&teyenlere de verilmemekte 
dir. 

Süel ha:zırlıltlann 
Londradaki aki•leri 

Londra, 29 (A.A.~ - Londra mat 
{Arkası 11 incide] 

Son hcicliuden •onra 
1clah~ encliıeli bir •alhaya giren 11e lngili:zlerin sa. 

wn% ıanklar. büyülr lıu1111etlerle muhala~ etmekte olduklan Mmr 
Libya hududu 

r ltalyti Mı•ırdalıi orta elçi.ine, 
Ne•im= PQfa hülriimetinden paaa -
portlarını aramcuını 11e derhal Mın. 
n terketmeaini emretmiffir. Dört 
yıl önce Mançuriyi Çinden ayırma. 
ya karar ı>erdiii ue bir tara/tan 
Mançuriye bir taraf tan da Şan.ha 
ya hruumeti teı>cih ettiii giinlerde 
Japonya ne Nanlıindeki aelirini ge• 
riye çağırm•fı ne de Tokyodaki Çin 
aelirine paaaportlannı vermeye lü -
:zum görmüıtü. Nitekim bugün de 
ayni 11a:ziyet de11am etmektedir. I -
talya da Habef harbine baıladığı 
:zaman Japon tekniğini kullanmak 
istemif 11e Eritre ku1111etleri Mu•aa. 
li dağını aftrklan giinlercle •elir 
Kont dö V ençi AdiMıbabada Ma. 

kal bayramı münaaebetile yapılan 
ıenlilrlercle imparatorun çadırında 
oturmaktan çekinmemİf, hatta z.or
la kovuluncaya kadar Habef mer
kezini terketmemiıti. Binaenaleyh, 
harbin harp ilan edilmeden yapıl· 
dıiı 11e ulirlerin la:zla rahataı:z edil 
memesi bir itiyat haline ,irdiii bir 
devirde ltalyanın orta elçisini res • 
men geriye davet etmesi 1935 sti • 
linde harp ilanından daha büyük 
bir gerginliii, bir asabiyeti ve çok 
büyük bir tehdidi ifade eder.1 

Kahire, 29 A.A. - Reuter ajan
amdan: 

Burada ltalyanın Mısır tarafın • 
dan zecri tedbirlerin tatbik edilme 

[Arkası 11 incide] 

t Mekteb inde 
piş 

0rirlerken 
icki 
şirmek 

si müsaba
kamız esasları bun
lardır. 

2150 LiRA IK HEDiYE 
VERiYORUZ 

Yarın yeni tafsilat 

Ulusun 
Dil Yazlları 

Bugün 3 üncü sayfada 
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DOşündük~e 
Bu gidişle ... 

İstanbul gazetelerinin ecnebi 
san'atkarlar hakkındaki iddiala
r~~ı terviç eden Ulus Başmuhar
nrı, hatta mümkünse, bunlara 
tahsisat verilmesi fikrini telkine 
kadar gidiyor. 

Gümrük Ve 
Vergi Hayret etmiyelim. Biz tiyat

ronun bazı nevilerinde, hele 
garplı manasile musikide henüz 
talebeyiz. Memlekete yalnız be
dii heyecanlarımızın daha mij
kemmel surette tatmini gibi ~v 
ike ait sebeplerle değil, örnek ola 
rak ecnebi san'atkarları getir -
mek mecburiyetindeyiz. Bizim 
için bir tiyatro, bir konser salo
nu herşeyden evvel bir dersa
ne, ecnebi artist bir muallim 
sahne bir kürsüdür. Muallimde~ 
para alınmaz, ona para verilir. 

.. Bizse ecne?i san 'atkarlar için 
yuzde seksem bulduğu söylenen 
vergilerimizle hem ders hem 

' de para almak gibi tatlı 
bir hayale kapılmışız. Fa
ıkat hayatın bize ver -
diği ders şu oldu: Türkiyeden 
ayağını kesen ecnebi san'atkarı, 
artık bize ne vergi, ne temsil, ne 
konser veriyor. 

Garpte kelepir san'at yoktur. 
San'atkar avuç dolusu para alır. 
Hesapsız vergilere hiç yanaş -
maz. Orada san'at para ediyor. 
Avrupalı ölçüsiyle san'ati anla
mazsak ıburaya ecnebi sn'atkarı· 
nı misafir olarak bile getireıne -
yiz. Getiremiyoruz işte. Onu 
icap ederse tahsisat verip çağır
malıyız. Yoksa, beğenmediğiniz 
Hicaz peşrevinin karşısında bağ 
daş kurup oturursunuz. İşin so
nu çifte telliye dayanır. 

Peyami SAFA 

Hasekide hastalara 
Hergün bakllacak 

• 
Haseki hastanesine, Sağlık Vekile-

tinden gelen bir emirde, evvelce haf
tanın 2 • 3 gününde yapılan parasız 
muayenelerin her gün tekrarlanması 
bildirilmiştir. Hastane baş hekimi, haf 
tanın her gününde yapılacak muaye -
nelerin saatlerini tesbit etmiş ve dok
torlarına bildirmiıtir. Bundan sonra 
hastaneye bakım için başvuracak kim 
s~Jsrin muayeneleri her gün saat 8den 
15 e kadar sürecektir. 

Haliç sosyetesinden 16 me
mur açıkta kaldı 

Eski Haliç sosyetesinde ambar, mu 
hasebe ve kontrol memuru olarak ça
lışan 16 memur belediye tarafından 
kadro harici edilmiştir. Bu memurlar, 
ilgililere başvurarak şikayette bulun· 
muşlar, eski sosyete memurlarından 
yalnız kendilerinin açıkta bıraktldılı:
farım söylemişlerdir. Bu meurlar, be
lediyenin kendilerini yeni kadroya al
masını istemektedirler. 

Kopenhagta yeni ticaret 
ateş esi 

Kopenhağ'da yeni bir ticaret ateşe
liği tesis edilmişti. Bu ataşeliğe Tür
kofis tecimel siyasa birinci seksivon 
§efi Necmeddin Meto atanmıştır. Yr., 
ni ticaret ataşesi ihracatçılarımızla te· 
mas etmektedir. Yakında lzmire uğra 
yarak orada da temaslarda bulunduk
tan sonra vazifesine gidecektir. Ko • 
penhağ ataıesi Danimarka, Litvanya, 
Fenıandiya, Estonya, Isveç, Norveç 
ve Hollandada vazife görecektir. Bu
nun için sırasiyle her altı ayda bir bu 
memleketle;rden birinin ticaret merke 
zinde bulunacaktır. 

Kaçakçılığı 
Bir ecnebi şirket sahte def

ter tutuyor 

Şehrimizdeki bir ecnebi ku~panya
smın bir gümrük ve vergi kaçakçılığı 
yaptığı haber verilmektedir. Kaçal<çı· 
lığın mahiyeti üzerinde hem Maliye, 
hem gümrükler idaresi tahkikata baş
lamıtır. Kumpanyanın bundan bir 
müddet evvel 80 parcadan fazla tor
na, freze, planya ve aksamı fabrikaya 
dışarıdan getirilerek yerleştirilmiş ve 
umulduğuna göre, bu eşya ve lc;vazı. 
mın gümrük vergisi verilmemi§tir. 
Henüz devam etmekte bulunan tahki
kat, kumpanyada birisi sahte, diğeri 
hakiki iki defter tutulduğunu göster
miştir. Kaçakçılığın yarım milyon li
radan fazla mikdarda olduğu tahmin 
edilmektedir. Kumpanya, elindeki ta
kım ve cihazları, yenileri alındığı için, 
tutmamış, bunları Galatada Perşembe 
pazarında ve Kalafat yerinde birçok 
firmalara satmıştır. Bu makine ve par 
çalarım satın alan tornacı Havri, Mus 
tafa ve kaynakçı lbrahimle, Perşem· 
bepazarında elektrikçi Panayot Zaha
ropulosun dükkanlarına haciz kon -
muştur. Yalnız bu malları satın alan
ların sürekli zararlarını mucip olma
mak itin P'İİ,..,rii\c memurları bu kacak 
malzemeyi dükkanlarda tesbit etmiş, 
zabıt varakaları tutmuştur. Makinele
rin kaldırılmaması ve satılmaması i -
çin ayrıca tedbirler de alınmış, kendi
lerinden birer kefil istenmiştir. Kaçak 
cılıF.ın maliyeyi alli.kadar eden kısmiy
le Beyo~lu tahakkuk müdürlüğü meı; 
gul olmaktadır. işi yakından takip :t~ 
mek üzere Ankaradan ayrıca bir Ma
live ispekteri de ızönderilmiştir. Güm 
rük kaçakçılığt addolunan diğer kıa ~ 
mm incelenmesi Galata gUmrük hu
kuk amiri Fahriye verilmiştir. Kaçak 
mallan bilerek, yahut bilmlyerek alan. 
tornacı, elektrikçi ve kaynakçıların i
fadeleri alınmıştır. Kumpanyanın esas 
ticaret defterleri üzerinde baslavan 
tetkikin yakında ıonuçlandırılaca&ı 
umulmaktadır. 

Cumhuriyet vaJ)M,r.u 
Kösfenceye gidiv9r 
Nazım vapurile şehrimize getirilen 

göçmenlerden ikinci kısmı bugünden 
başlıyarak Trakyaya gönderilecekler
dir. Evvelki gün Bursa vapurile gelen 
800 göcmen dün Çanakkaleye sevke
dilmiştfr. Bunlardan iki yüzü Geli?~
luya. diğerleri Çanakkaleye yerleştırı
lccektir. Cümhuriyet vapuru göçmen 
yüklemek üzere bugün. ~östenceye .~i 
decektir. Köstencede bırıken 2900 goç 
men, Cümhuriyet vapurile iki üç gün 
sonra limanımıza getirilecektir. 

Fitre ve zekat parası 1:5inler
ce zavallının yarasına da mer
hem olacaktır. Suzusluktan 
çatlamış topraklara düşen yağ
mur gibi her f clakete yetişen 
KIZILAY, Türkiyede düşmüş 
çocuk bır~kmamak ergesile 
çırpınan Çocuk Esirgeme Ku
rumu da, evinize bırakılacak 
Fitre zarflarından kuvvet ala
caklardır. Aç kalmış bir yoksu
lun, sokakta kalmış bir yavru
nun ne demek olduğunu içiniz
de bilmiycn yoktur. 

No. 105 içindedir, hem aokaia adam bırak
mazlar. 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Kendini toplıyabilmek için bir 
müddet sustu, ıapkaaını yerden al
dı ve otomobilin nereden geçtiğini 
anlamak için dıtarrya baktıktan 
aonra devam etti: 

- Ben sana anlatacağım sonra ... 
Neden ben bekarım da sana evli
yim didim; neden o antika saat 
oyununu yaptım; o ıaat iki lira bi
le itmezdi, belki sen de anladın, 
yahut anlamadın, itte ben aana 
doğruyu söylüyorum; sebebini de 
b:Jihare arz ideceğim. Şimdi yor· 
gunsun sen. Eve bırakayım seni, 
yat. Sonra gonuıunız. 

- Hayır! Hiç uykum yok benim. 
Yatsam da uyuyamam. Sinirlerim 
oynadı. Ben şimdi nereye gitmek 
istiyorum, biliyor musun? 

- Nireye? 
- Karagümrüğe. 
- Zabah oluyor, Cemilem. 
- Olaun. Gidip onlara müjdele-

rini vereceğim. YokaR içim rahat 
etmez, uyuyamam. Bir de yanan 
evimizi görmek, gezmek iıtiyorum. 

- Gezmek mi? Şimdi ora atef 

- Ot.un. Uzaktan ne sörüraeaı 
görürüm. Olmazsa komıuların ıön
lünü alırım. 

- Pek göze!... ıidelim beraber. 
Tahsin Bey ıoföre emir verdi. 
Şafak sökerken otomobil K.ara-

ıümrüie ıiriyordu. 
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Tah•İn Bayin itiraFları 

Cemilenin sokağına rirmek de
ğil, küçük yokuıun batına yahlat· 
mak imkanı bile yoktu. Kahvenin 
önünden itibaren yol, itfaiye ara
balarile, hortumlarla, polislerin da. 
ğıtmağa çalı§tığı bir kalabalıkla h
kanmııtı. Havayı dolduran yanık 
tahta kokusu Cemileye bu manza
radan ziyade heyecan verdi. 

Hemen yere indiler. 
Cemile polislerden birine yangını 

sordu ve söndürüldüğünü öğrendi. 
Fakat 11lak toprağın üstüne serilen 
yangın denklerini mu haf aza ile 
meıgul olan memur nerelerin YRl'

dığını anlatmıyor, çapula meydan 
vermemek için halkı dağıtmağa uğ
rasıyordu. 

Cemile bir bildik aradı. Kavafın 
oğlu Ihsan, ceketinin yakasını kal· 
dırmıf, aaık bir yüzle kahv~nin 
önünde dolaııyordu. 

Cemile ona dofru bir adım atarak 

T A N===============-=============================~=== 30. 11 - 935 

_____ :.__ ___ Ne Dersiniz? 
TELEFON UCRETi 

Gazeteler Nafıa Bakanı Bay Çe. 
tinkayanın telefon Ücretleri hak _ 
kında b~zı sö\lerini nefrediyorlar. 
Bu nefTJyatta telefon mükaleme 
ücretinin latanbulda beı kuruıa in 
dirilmesi düıünüldüğü söyleniyor. 
Doğrusu aytar arkadaşların bu 

gibi diyevleri tam bir sıhhatle nak
ledemediklerine inanmak zarure • 
ti ha•ıl oluyor. Çünkü lstanbulda 
t~lefon mükaleme ücreti 4,95 ku. 
ruı yani beş kuruştan ucuzdur. T e. 
le/on mükaleme iicreti deyince de 
bir Nafıa Vekilinin meşgul olaca· 
iı şey bakkallardaki hususi mü
kaleme ücretleri değil, aboneman 

1 

Ücretinin vahidi kıyasisi olsa ge _ 
rektir. 

Bi:ı;im bildiğimize göre Nafıa 

Vekaletinin lstanbul telefonu için 
düıündüğü ucuzlatma projesi Is. 
tanbul ve Beyoğlunda 130 lira ka-

dar tutan tesia masrafile yüz tu -
ruıluk masrafı bile olmıyan nakil 
iıleri için alınan en a.: 20 lira Üc • 

relin va 500 mükalemeden aonra 
yapılan fazla mükalemelerin pek 
mantıki olarak abonömandan da. 
ha ucuza mal edilmesi gibi ıeyler 

dir iti, •bunlan lstanbullular ger • 
çekten beklemektedirler. Bunlar 
yapılırsa sokaktaki görüımeler de 

kendiliğinden ucuzlıyacak, hele Is. 
tanbulda abonöman adedi fiiphe -
siz iki üç muline çıkacaktır. Biz 
böyle düfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 
.... .J 

• Ekmek Meselesi 

Belediye Dün Un Fiat
lerine Narh Koydu 

Birinci ekmek formü:ü de de§iştirildi 
Birinci nevi ekmeğin ucuzlatılması 

için yapılan hazırlıklar dün sona erdi
rilmiştir. Belediye birinci ekmek fiyat 
larını indirebilmek için un fiyatlarına 
narh koymuştur. Verilen katara göre 
sert buğdaydan yapılan unun çuvalı
na 792 kuruş, yumuşak buğdaydan 
yapılan unun çuvalına 825 kuruş on 
para narh konulmuştur. İlgililer bor
sada mallarını bu fiyatlardan daha 
aşağıya satabilecekler, fakat daha yu
karı fiyatla muamele yapamıyacaklar-
dır. ~ . 

Randıman meseleai de 
,voltrna konuvor ! 

Diğer taraftan birinci nevi ekmek 
formülü değiştirilmiştir. Bugüne ka • 
dar birinci ekmek formülü yüzde on 
sert buğday yü:ı:de 90 yumuşak buğ
daydan ibaretti. Yeni formül, üçte bi
.ri sertı t\ç\• i\l!iıt' ~um\2fa,lt hutday ol.r 
nı;ıı...- fl:ure )'•ni hlrbalit;t,,:ın h:h'Pt\. 

tir. Sert btığeaydaki gı~a e kimyevi 
evsaf diğerinden farksız olduğundan 
yeni bir halita vilcude getirilmekle 
ekmeğin gıdai hassası azaltılmış olmı
yacaktır. Buna mukabil, şimdiy.e ka -
dar )'.Üz kiloluk bir çuval undan 78 
kilo randıman alınırken bu nisbet ye
ni halita ile 80 kiloya çıkacaktır. Bu 
esaslara göre birinci nevi ekmeğe 12 
kurus on para azami fiyat konulmuş
tur. Pazartesi sabahından itibaren şeh 
rin her tarafında birinci nevi ekmek 
bu fiyattan yukarı satılamıvacaktır. 
!kinci nevi ekmeğin devam edip ctmi
yeceği ve piyasada kalmasına karar 
verilrse kaça satılabileceği henüz tet
kik edilmemiştir. Bu cihet ya buızün 
veya pazartesi günü kafi bir şekle 
bağlanacaktır. 

Bankanrn müdahalesi buğ
davı dün de Jüsürdü 

Ziraat Bankası, yeni fiyat üzerin . 
den buğday satışına dün de devam et· 
miştir. Tecimenler, fiyat diişüklüğü 
karşısında ellerindeki stok malları bir 
denbire piyasaya çıkarmışlardır. Fi -
yatlar bu yüzden dün yeniden düş • 
mUştür. Banka yumuşak buğdayı 7 bu 
çuk kuruştan sattığı haTde dün ayni 
cins buğdaylar borsada 7 kuruş 8 pa· 
raya kadar düşmü§tÜr. Bu sukut. nor 
mal olarak se~ buğday piyasasında 

bağırdı: 
Kavafın oğlu sesin geldiği tarafa 

evveli. başını, sonra bütün vücudu
nu çevirdi, yeni kılığı içinde Cemi
leyi birdenbire tanımadığı için bir
kaç adım yiirüdü, fakat onu lüks 
bir otomobil önünde, göz kamaıtı
rıcı, muhteıem kıyafetile görünce 
yÜzünde bütün aöz hakaretlerinden 
daha ezici bir nefret buruıuğu peı· 

da kendini göstermiş, bunlar da 6 ku· 
ruş 30 paraya kadar inmiştir. Banka 
dün 350 ton buğday çıkarmıştır. Sa
tılan mikdar 210 tondur. Tecimenle • 
rin piyasaya çıkardığı buğdaylar en 
fazla 7 ,2 5 kuruştan muamele görmüş
tür. Buğdaydaki düşüklük dün un 
fiyatlarına da tesir etmistir. Birinci 
yumuşak unlar 920, biri;ci sert un -
lar 920, birinci sert unlar 820, ekstra 
ekstra unlar da 1035 kuruştan mua
mele görmüştür. Dünkü un satışı 7 50 
çuvaldır. 

BELEDiYE 

Belediye 936 bütçesini hazırlamak
tadır. Şubeler geçen seneki bütçeyi 
esas tutarak yeni yıl için kendi şube· 
lerjne ait bütçeyi hazırlamışlardır. Be 
lediye 2eliri'iıde ıeçen yıla r;ore fazla
lık olmadıgınaan ~na uutçuı;muı:; ıh!r 

bir fevkaladelik olmayacaktır. Bütçe 
Birincikinun ayında daimi encümene 
verilecek, imkan olursa Şehir Metli· 
sinin Şubat içtima devresine yetiştiri
lecektir. 

• Bir fırıncının bazı yerlere tUş
vet verdiğini yazan Son Posta gazete· 
si aleyhine belediye ve müddeiumu
milik tarafından dava açılmıştır. Bu 
davaya yakında ikinci cezada başlanı
lacaktır. 

• Ekmek işleri için Ankaraya ça
ğırılmış olan belediye lktısat Direk· 
törü dün Ankaradan dönmüştür. 

• Yeni konservatuvar binasının in 
saat projelerini yapacak olan Mimar 
Pölzik ile belediye arasındaki muka
vele wbazırlanılmış ve bunu dün Pöl
.tjk imzalamıştır. Şarbay da mukavele 
yi uray namına bugün imza edecek
tir. 

Yeni bir sigorta şirketi 
İtimadı Milli Sigorta şirketini Emlak 

Bankasile müştereken Sümh Bank sa 
tın almış ve Güven ismile bir Türk 
anonim sigorta §irketi kurmuşlardır . 
Bu şirket direktörlüğüne Fehmi tayin 
edilmiştir. 

da oldu, hemen geri döndü ve hızla 
uzaklaıtı. 

Cemile onun arkaaından koıuyor: 
- Ihsan! Ihsan! Bana bak! lh· 

5an ! diye bağırıyordu. 
Yanına kadar gitti ·re kavafın oğ. 

lunu kolundan ıımsıkı yakaladı, 
çekti: 

- Hitt ! Ayol! Ben yardıma g.-J. 
dim ıize ... Ne kaçıyoraun? Beyoğlu 

KUÇUK HABERLER 

. • Tedavi için Avrupaya giden es. 
kı Trakya genel enspekteri Ibrahim 
Tali dün Pire yolile şehrimize dön
müştür. 

• Önümüzdeki yıl zarfında bütün 
ihracat merkezlerinde birer Türkofis 
şubesi açılması kararlaştırılmıştır. 

• Türkiye genel kimyagerler ku -
rumu, geçenlerde yaptığı yıllık kon
grede esas nizamnamesinin bazı mad
delerini değiştirmiş ve ayrıca haysi • 
yet divanına Ahmet Refik, Nureddin, 
Mustafa Muhlis, Mehmet Halidi, mer 
kez idare heyetine de Vehbi, Isfendi
yar Esat, Bedii, Kerim Omer, Niyazi, 
Tevfik ve Hayrullahı seçmiştir. 

• Hava tehlikesini bilen üye yazı
lanlardan taahhüdünü tamamlayanla
ra rozetler inin verilmesi hakkında e· 
mir gelmiştir. İstanbul merkezi, mın
takası içindeki üyelere tevziata bas-
lamıştır. ~ 

• Tapu ve Kadastro okulunun An
karaya nakli etrafındaki hazırlıklara 
devam edilmektedir. Genel direktörlü 
ğün vereceği yeni emirle okul, Anka
raya tasınacaktır. Maamafih okııltın 
bir müddet daha Istanbulda tedrisatı 
sürdüreceği söylenmektedir. 
. • İstanbul tapusunun kazalara tak 
sımi ve her sınıf için çalışacak me • 
murlar kadrosunun tatbikı şimdilik 
durdurulmuştur. Genel direktörlüğün 
bu iş üzerinde bazı yeni tasavvurları 
olduğu anlaşılmaktadır. 

• Ziraat müsteşarı Atı(, buğday 
yolsuzluğu işi üzerindeki tetkiklerine 
devam etmektedir. Dün de kendisin -
den bazı malUmat sorulması icap e
den tecimen ve değirmenciler dinlen
miş ve ifadeleri alınmıştır. Haber ve
rildiğine göre tahkik heyeti, uyi ol
duğu ileri sürülen yüzde yarım nisbe
tindeki buğdayın fire sayılıp sayılmı
yacağını da incelemektedir. 

• SovvetRusyada Koktebelde uçak 
çıhk tahsil eden 7 genç, gereken uçuş 
!arını bitirmek üzeredir. Uçakçıların 
on güne kadar Türkiyeye dönecekleri 

· ümit edilmektedir. 
• Belediye imar müşaviri Vagne -

rin mukavele müddeti bitmiştir. Biten 
mukavele dün, yeniden uzatılmıstrr. 
Vagner daha bir müddet şehrimfzde 
çalışacaktır. 

• Eyüp nahiyesinin ilçebaylrk ha
line konulması hakkında incelemeler 
yapan ilbayhk idare heyeti inceleme
lerini bitirmiş ve buranın ilçebaylık 
olabileceğine karar vermiştir. Forma
liter.~ ait işler de bittikten sonra hü
kumetin kararf iciıi dosyıı''ıç Ba1Cıınlı-
8 ....-..,,,,._ .a .. -: ....... _, .. u 

• Ilbaylık jamiarma komutanı lz · 
zet. teftis için Beykoz ve Şileye git
miştir. 

Tacirler kapıda 
Bek leti 1 m iyecekler 

, Ekonomi Bakanlığı Türkofis veya 
Ticaret odalarına müracaat edecek ta
cirlerin kapıda bekletilmemelerini bil 
dirmiştir. Direktörler tacirlere istedik 
leri malfımatr derhal vereceklerdir. 
Bunun haricinde hareket eden dire1c
törler hakkında yeni cezalar ..Jesbit e
dilmiştir. 

lktısat Vekaletinde gazete
ler için bir büro açıldı 

1 Birincikanundan itibaren faaliye
te geçmek üzere lktısat Vekaletinde 
gazeteciler iç1n bir büro teşkil edil • 
mittir. Bu büroda gazetelerin istedik
leri malumat ve istatistikleri vermek 
üzere memur ve daktilolar bulunacak
tır. Gazete muharrir ve muhabirleri 
de arzu ettikleri zaman bu büroda 
ır:eşgul olacaklar ve etütler yapacak
lardır. Türkofis latanbul şubesinde de 
höyle bir büro açılması dütUnülmek· 
tcdir. 

kızı deiilim ben.. Gönül eilendir
meie gelmedim buraya .•• Size müj. 
de getirdim.. Busün hepinize bir 
prense• avuç doluıu para verecek: 
Kırk bin liral. Aç ıözünü .. Beien
mediğin. Cemile buldu ıize bu P•· 
rayı ... Ne dolaııyorsun burada? An. 
lat bakayım bana.. Kimler yandı? 
Nere desiniz? N • dolaııyorsun bu
rada? 

Belki bütün seceyi yansın içinde 
geçiren lhıanın. rözleri duman ye· 
mekten, uvkuıuzluktan, heyecan
dan ve belki de arada bir MHİzce 
ağlamaktan, eaki•inden beter kıp
kırmızı, kan çanaif halinde idi. Ce
milenin yanık tafita kokulanna ka· 
rı,an lavanta kokusu içinde süzel 
PözJ .. ~inin bu .. özlerle 1ral"1lrlasma
ar lhaanı tatrrbnıf utandrnnıt •e 
öniine haktmnrftı. 

Cemile, kendi üzerindeki bütün 
fÜpheleri bir anda ıilmeğe muvaf
fak olamamak korkuıunun telAfı 
İçintf• "• ı..,..v"l'd": 

- Sen benim Ü•tüme batnna ne 
hakıv"'r"un? Eski Cemiley:m ben ... 
Su klldarcılr bir leke bulllmllzaın 
bende ... Ne kaçıyora'ın ;;vle? HllT
di. bana cevap ver .. Kardetinim se
nin ben .•• 

lh•111.r\1n koluna ızirdi ve onu daha 
tenha bir tarafa doğru çekti. Kava
fın oğlu önüne bakarak anlatmai• 
baılamıth: 

Günln i~inden 
Ağzımız ve midemiz 

Kuduzdan niçin korkuyoruz? Hay
van bizi dalarsa salyasındaki mikrop
lar kanımıza karışır, biz de kudururuz 
diye değil mi?. Acaba salya tarikiyle 
sirayet eden tek hastalık, bu bedbaht 
köpekleri bize öldürten (* ) kuduz, ve 
tehlikeli olan tek salya kudurmuş bit 
hayvanın salyası mıdır?. 

Tabii d~ğil. Verem de, frengi de, 
br~nşit, grip, enflüenza, İspanyol nez 
lesı ve görünür görünmez, bilinir bi -
linmez birçok hastalıklar da adına tü· 
kürük dediğimiz insan salyasile geçe
bilir. O halde, umumun sıhhati namı
na bu salyayı da sıkı bir kontrol altı
na almamız lazımgelmez mi?. 

Şimdi, bu satırları bana yazdırtan 
ıu dört müşahedeyi okuyunuz: 

1 - Dün öğleden bir saat sonra it· 
lek fırınlardan birine girdim. Bir bo
ğaça istedim. Tezgahtar gayet tabii 
bir iş yapıyormuş gibi parmağını tü· 
kürükledi, mermer üstünde duran ka
ğıt yığınından bir varak çekti ve sol 
eliyle aldığı poğa!Sayı buna aar,arak 
bana uzattı Fena sinirlendim, fakat 
söylenmeğe vakit bulamadım. Dükkan 
dan bir kişi çıkarsa on beş kişi giri· 
yordu, Poğaçayı yere attım ve itile 
itile ulattıi?ım köşeden ona baktım: 

Bir makine kolu gibi ayni hareket· 
leri tekrarlıyor, her poğaça alana bir 
parmak ta mübarek tükürüğünden ıu
nuyordu. 

2 - Bakkaldan peynir istedim. Al 
evvel pastır~ doğramış olacaktı ki 
parmaklarındaki çöven bulaşıklarını 
yaladı, sonra bu tükürüklenmiş par
maklarla duvardan bir kağıt kopardı. 
içinde hangi mikrop cinslerinin yaşa
dığını bilmediğim salamura tenekesin 
den seçtiği kalıbı bunun üstüne ve iki 
ıini birden terazi kefesine oturttu. 

Ona hayretle bakıyordum. Parmak· 
tarını nekadar da tatlı buluyordu? 
Bir kenar mahalle çocuğu, günlerce 
hasreti çekilmiş bir elma tekerini an· 
cak bu kadar İ§tah ile yalayabilirdil 
Tartma bitince parmaklar tekrar tü
küıiiklendiler. Ve ambalaja itinası art 
tıkça bu pis ellerjn peynire değişi 
arttr, peynir kalıbı bir tükürlik pasta
ıı halini aldı. 

3 - Tütüncüden ba!8ğrısını ieçl· 
fen ilaçlardan birini istedim. O, yanın 
daki kıranta bir adamla bir faiz işi uıe 
rinde çene çalıyordu. Parasını mı kay· 
betmişti ne? Hiddetliydi. Dudakların
dan tükürükler saçıyordu. Ve otom• 
tik bir hareketle bu dudaklarda bir 
parmağını ıılattı va bir mukavva kutıı 
da dizili paketlerden bu ıslaklığa ya· 
p15an1 bana uzattı.·· 
~·-- .,:.._ .... ~, uı-...... onT'Jt'\f"..mitd• 

Bu tezat l<arşıamda hayretim bil' kat 
daha arttı. Ilacı bile herif bana ııhh•· 
ti meşkuk tükürüğüne bulayarak uza
tıyordu. 

• Şimdi, bir yıl ön~e. Eminönünde, 
Bebek tramvayların\n beklenti yeritı
de iki memurun yakasına yapıştığı bir 
Istanbulluyu hatırladım. içtiği ıazoı: 
genzine kaçmış ve zavallı öksürüp ye
re tükurmeğe mecbur olmuştu. O yeı 
de ki ben bir yıldanberi her sabab 
mutlaka üç yüz insan gırtlağı usare
sinin renkleri değişik lekelerini se.ı:t' 

rim. 
Acaba lstanbullunun masum ve ı:•· 

ruri bir hareketle bir kaldırımı pisle
miı olması bütün bir ıehrin ağzına "' 
midesine tükür~n bu derebeğliği (ak
sata) sından daha mı korkunçtur? 

Midelerimizin kaldınmlarımıı: ka"' 
dar kıymeti olsa gerek. I 

Nizameddin NAZI 

(*) Bu da boı iddia ya... Köpekler ı!:ı 
tedilderi fibi dolaııp dutuyorlar ve bol 
111rıyorlar da ... 

- Arap Mebmedin ahınıJd_. 
çıktr yansın... Hep yandık: ~'; 
fa Efendiler, &.tirin anıcatr,•1" '!" 
cı Salih, yaf lrkçılar, ıizin Hj~ı•d9; 
bizim ev, sizin ev, arka maha ~.,. 
kaymakamlar, ta ... Amcamrn •VI ıhJ· 
kadAr hen•; .Nacive tevzem coc:u bİ• 
nu dütürdü. Bayılan kadrnlarrD hİ' 
ni bir paraya ... Biıı:im ıokaktaıt .,o· 
etya kurtulmadı sibi bir teY·· !!ra1' 
dupe ıaılunhkla eline bir 0 r• 
~.ııp ıa,.,k,. .. • '•rJ .. .,,,ıı. K:ın ... tle ;,.. fi .. 
da yok. Salih, Mu•taf a Efen 

1 
bil· 

lan kam:roa setirttiler, kurt~~-·
dikleri .. ,..YJ 1rötjnfüler. ~d• iki 
drk. Ben timdi Kahveci .Ah 8: fr 
lira ötfünç.:lmaia ıreldim· ~j ........ 
na haldev., Ne vapacair• I" 1 .-r-

C..Ue hemen lhaana on ıra 
diı .,. .... 

- Al •n timdi bunu ... ld ,... 
Alctama kadar ıize a.uç dol=~ 
ra l(eler.-k dedim Y•··· 1"!" ı e~· 
mu"un? Eskiıinden daha guze 
ni~ etyamz oalcak. Celllil• 

lhaan kabul etmiyordu. • 
b• tıtu· 

zorla narayı onun ce ıne ıo 1_ ·ff'' 
d d • '"'!!" - Borç verivorum. e •· h' tJı 

..d. k · V il h' de b:ll• 1 
o ıvece s•n a a ı . • ,,_. 
doj;ru sövJ:lvorum. M,.ı,,.11,..;~;,;11• 
kadar muhtaçları varsa 
para ~elecek. th•""'fl 

B;raz inanm,.ğa başlıyan . 
yüzü ~nlmüştü: , cl•di 

- Kim bu hovarda yahu · , ,. , 1 
rArkl!" 
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MUKAVELEY1 iMZA 1Ç1N 

Telefon Şirketi Mümessilleri 
Yakında Ankaraya Çağrllac~k 

I ~kara, 29 (Hususi muhabirimizden) - Istan.bul Telefon şır
ketı ödenecek paralann bono ile mi, tahvil ile mi ödeneceği hak
~ında eksper kararını vermiş ve karar dün Baymdırlrk Baıkanlı
gına bildirilmi~tir. Eksper, Finans Bakanlığı hakeminin evvelce 
-erdettiği noktai nazarı esas itibarile kaıbul etmiş ve taksitlerin 
b~zı şartlar daıhilinde tahvil olarak verilebileceğini ileri sürmüş
tür. Eksperin kararında yeni olarak ileri sürdüğü esas, 10 sene 
8?nra Bayındırlrk Bakanlığı taraf mdan şirkete yapılacak konver-
11Yon veya crıken başa tekliflerinden birini şirketin kabul etmek 
ftlecburiyetinde bırakılmamasıdır. Bayındırlık Bakanlığı bu ka
ran bugün Finans Bakanlığına bildirmiştir. Finans Bakanlığı, 
e~~erin karanm incelemeye başlamıştır. Diğer taraftan öğren
dıgıme göre Bayındırlık Bakanlığı lstanıbulda bulunmakta olan 
~elefon şirketi mümessillerini yakında Ankaraya davet edecek
tır. Mümessiller geldikten sonra mukavele imzalanacaktır. Tele
fon Şirketine verilecek tahvillerin nasıl tahvil olacağı veya ay
rıca tahvil mi çıkarılacağı da mukavelenin imazsından evvel iki 
taraf arasında kararlaşacaktır. 

Yeni kazalar için 
Kaymakamlar 
. ";nkara, 29 (Hususi muhabirimiz 

bıldıryor) - Yeni te§kil olunacak ka 
Zalar1a bazı vilayet merkezlerinde ku 
rulacak merkez kazalarına tayin edil 
ttlesi lazım gelecek olan kaymakam -
lar hakkında Iç Bakanlık incelemeler 
~apnııttır. Bu yeni kazalarla adedi ço 
&alacak olan kazalara kaymakam ol -
Jtıak arzusunda bulunanlar. Bakanlık, 
~çitleri memurları kanununda değiıik 
b k Yapılması lüzumuna kani olmut ve 
ı u maksatla bir kanun projesi hazır-
anıııtır. Bu projeye göre idadi ve li

:.e nıezunlarından olup birinci sınıf ma 
ıye direktö:lüklerinde en az bet sene 
~ahiye direktörlüğü yapmıt olanlar 

ltalyaya mal 
gönderenlerin 
alacakları para 

Ankara, 29 (Hususi muhabiri -
mizden) - ltalyaya mal ihraç et -
miı olup ta bedelini henüz alm&mtf 
olanlann peJİn veya vadeli alacak 
h olduktan miktann en yakm mer_ 
kez bankası fUbesine bildirmeleri • 
nin kendi menfaatleri iktizasından 
oldufu al&kahlara bildirilmiıtir. 

Ankara Hukukunda 
• Ankara, (Tan) - Ankara Hu

kuk fakültesi birincikinun ayı içinde 
kurulu9unun onuncu yılını törenle kut 
lulayacaktır. Ayni gün Ba'bakan her 
sene olduğu gibi bir söylev verecek ve 
fakülteyi bu yıl bitirenlere diplomala
rını tevzi edecekti:. 

Biriktirme 
Haftası İçinde 
İncir Günü 
Ankara, 29 (Hususi muhabiriımiz 

den) - Türkofiai yerli mahsulleri 
mizden olan incirin memleket için
de ıüriimünü artırmak için biriktir 
me haftaıı içindeki bir günlük in -
cir günü olarak kabulünü ileri sür
müıtür. Milli iktisat ve tasarruf ce 
miyeti bu ifin propasandasını üze_ 
rine almıt ve ıı.ubelerine lazrmge • 
len tebligatta bulunmuıtur. Şube -
lerden selen mektuplarda üzüm ve 
incir istenmektedir. Türkofisi, bu is 
tekleri karJılamak için i• ve ziraat 
bankalannm lzmirdelci üzüm kuru 
muna lbrmgelen tebliii yapnıııtır. 

Dün Odemitten tehrimize gelen 
bir vagon incir buradaki banka me 
murlarma para ile verilmektedir. 

Ankara dil, tarih 
ve co§rafya 
fakültesinde \ 

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz 
den) - Kültür Bakanlıfı Ankara 
dil, t.ib 'N coirafya fakültesi ka
nununa bağlı bir ve ilci numaralı 

cetvellerde deiiJiklikler yapılması
na dair 1'ır kanun layihası hazırla_ 
mıtbr• Bu liyiha ile fakülte deka

nrnm bir profesör oldufuna göre 
münhasıran ilmi itlerle uiratması -
nı temin için dekan katibinin kad -
rodan çrkanlarak bunun yerine fa
kültenin idari itlerini yÜrütmek ü.. 
zere bir yönetim direktörlüiü ihdas 
edilmekte ve mevcut hademe kad. 
rosu da 10 dan 15 e çıkanlmakta -
dır. 

Dil Yazdarı 

Ytnakam tayin edilebilecektir. Zi -
raat Bakanlığı bu kanun projeıaine iti
r~.z etmiı olduğundan Iç Bakanlık bu 
CUnkü variyet üzerinde etraflı incele
Jtleler yapmak zaruretinde kalmııtır. 
Bakanlıkça yapılacak incelemelerden 
lonra ne 'yapmak ve nasıl hareket et
bıek lazım geldiği tetkik edilmiı ola
Ciktır. 

Orman direktörleri araım· Her - Eğer -Gerçi 
da deiitiklik 

~.'"'~ra. 29 (Hue1.19i mUhabirimis 
..:: '.U• ....... v- ,, __ . - • ... •o;Hf 
"" ı<uoat mugla orman direlaorlügu-
ne, Muğla orman direktörü Ekrem 
~ln~ı orman direktörlüğüne, Adana 
~ cı ıınıf orman mühendisi Azmi 
d.ur_dur birinci ıınıf orman mühen -
11lıfine, Burdur birinci sınıf orman 

2rıiilıendiai Ahmet Ali Adana birinci 
'1nıf orman mühcndiıl~ğine, Afyon or 
Jrıan mühendisi Emin Usküdar orman 
:!...._iihendialiğine tayin cdilmiılerdir. 

KUÇUK ANKARA 1 
ABERLERi 

--:-:------' 
1• • .Ankara, 28 (Tan) - Milli Em-
,a1k ıdareleri bazı yerlere aidatlı tah -

1
1 dar kullandığı cihetle bu tahsildar
~ın yaptıkları takibat neticesinde 
it rçlarını hazine bonosile ödeyen mü 
b tllefler de bulunmakta olduğundan, 
d u suretle ödenen borçlardan tahıil -
n:rlar aidatının nasıl verileceği Fi -

nı Bakanlığınca incelenmektedir. 
. • Ankara, (Tan) - Açık olan U

~iincu aınf mülkiye ispckterliğine Sa-
~er kaymakamı Memduh tayin edli

lrııttir. 

t• • Ankara, (Tan) - Memleketimi 
ı: !ilrlü yerlerinde yapılmakta olan 

. r~yat mevsim dolayııile sona er -
~!tır. Bu hafriyattan alınan bu ıene
t 

1 neticeleri hulisa eden raporlar mü 
~ler genel direktörlüğüne gelmit ve 
~ raporların incelenmeıine baılan -
~tı~. 

tties•ut bir dü§ün 
() Oçüncü umumi müfettiı Tahsin 
ır:er'in kızı Mefkure ile süvari 
a._ ~•kamı Esadıa oilu Galataaa -
-.!Llıa.afi muallimlerinden izci oy -
.ı..~beyi Refetin düiünleri evvelki 
ıaZ-- Perapalu salonlannda ya -

,.....ıttrr. 

a.I mea'ut toplanbda Batbekam
~ •-et lnöaü ile, Ekonomi Ba • 
1,l'rnd C.ıat Bayar Kamutay baıkan 
ı_"'-r aıı Nuri Conker, birçok say -
~:e ıüzide d&Yetlileı' bulun-

~1-kan bu mes'ut çıifte iltifat 

~- Ye yetlİ ielin ile dam et -
~ aonra kendisini büfeye sö • 

SG. lerdir. 
tı ~ emaamda zeybek oyunla· 
"-i:-"-ıt. Madam Fahreddin Su
~ . l•nni ederek çok alkıılamnıt-

1ıı.::-tirlerden mürekkep bir saz 
~·-1' l danalar arasında süzel par
)' il ~!anılardır. Bu esnada Eftal. 
'-'"I~ •nıen kendi bestelerini oku
"• d" .... Şllir Yahya Keinal. Tuna 
~t•ier •iirlerinden bazı parçalar 

" •bnittir. 
~ e-.i .. lilere uzun saadetler dile-

"Her, eğer • ger, eğerçi • gerçi,, sözlerinin etimoloji, 
~.&~.:L L ı ' _......_.,~~,;E--'~-

HEıt Burhanı Kab'da : Her = Bir keli-
Kelimcnin etimolojik ıeldi: medir ki umum efrat manasını ifade 

(1) (2) eder. Pehlevi Lugatinde: Her = Edi-
(eh + er) ci ve kılıcı demektir. 

(1) Eh: Köktür. Burada manası Görülüyor ki (her) kelimesi, fars-
"çokluk'' tur. (Kamui kelimesinin-kö- çada, türkçe anlamlarının hemen ayni 
kil olan "ak" gibi; "ei" de olabilir). olarak kullanılmaktadır. 

<.~> _Er: (. + r), ektir. Manayı, ECER 
katı hır noktada, bir mıntakada fark Kelimeyi etimolojik parçalara ayı-
ve temyiz ettirir. Yani kökün mefhu- ralrm: 
mu olan "çokluğa, geni9liğe" ait tek 
ve umumi bir mana yaratır. 

Eh + er = eher = . , her == hw: 
Çokluğun umumi ifadesidir. Meseli 
"her ev" dediğimiz zaman bütün ev
leri birden ve fakat teker, teker dü
§~nü~.üz, ve. "her evler" demeyiz; 
çunku evlerın hepsini birden (her) 
ifade etmektedir. Fakat "bütün evler'' 
deriz. 

Görülüyor ki : her = birer olanık, 
ci;mlesi, teker teker hepsi demektir. 

Not 1: (Her) sözü bazı Türk leh
çelerinde yalnız (er) teklinde kulla
nılmaktadır. Sözün orijin ıekli: 

Ei + w clir. Kaynatarak eğer = 
er olmu9tur: Er = her ( 1]. 

Not 2: (Her) sözünün kökü olan 
(eh) veya (ei) de, "hareket ve faa
liyet" anlamı da vardır. Bu anlamda 
köke gelen (. + r) eki, kök mefhu
munun kat'i bir noktada, sahada ha
reketini gösterir. Bir noktaya bağlı 
olan hareket, tabiatile tekerrür ve te
vali eder. Mesela "her gün; her ay; 
her yıl v ..... eibi ifadelerde (her) sö
zü timdi itaret ettiğimiz manadadır. 

Pekarski, Yakut Dili Lugatinde, ke
limenin manasını şöyle anlatır: 

Er (her): ( 1) Biribiri ardınca, bi
rer birer. 

(2) Bir hareket ve faaliyetin ayni 
olan diğer bir hareket ve faa
liyetin uzun bir müddet zarfın
da cereya nettiğini ifade eder. 
Bu izah "hergtin v. L" pıisalile 
pek iyi kavranabilir. 

(3) Ba,lamak üzere olan faaliyeti 
göıterir. "Her itinizde, her 
adımınızda dikkatli olmalııı
nrz" misali, batlanacak olan 
lıareket ve faaliyeti izah et-

mektedir. 
Not 3: Er (her) •özünün kökünde 

••ermek ve olmak" mefhumu da var
dır [•]. Kök bu manasile dütünüldü
ğü zaman eki olan (. + r), "ermek 
ve olmak" fiilini kat'i, muayyen ve 
müspet bir noktada farkettirir ve mef
humun "olmut olduğunu" ifade eder. 
Yani (ber): "olmuf, kılınmı§ olan ob
je veya edici ve kılıcı olan süje" yi 
gösterir. 

Habra: Farsçada (her) kelimeıi, 
ıu anl.amlarda kullanılmaktadır: 

Ferbengi Şuuri'de: Her = Birke
limedir ki manayı umum ifade eder 
V.L 

(1) (2) 
(eğ + er) 

(1) Ei: Köktür. "Esas, gerçek" 
anlamlarınadır. 

(2) Er: (. + r), ektir. Bilindiği 
gibi, kökün mefhumunu muayyen ve 
kat'i noktada gösterir ve fark ve tem· 
yiz ettirir ve onun olmu9 olduğunu 
veya olacağını ifade eder. O halde: 

Ei + er = eier: "Esas olmu9 ol
dukta; gerçeklik, hakikat olmuş ol
dukta" manalarını ifade eder. 

GER 
(Eğer) kelimesindeki kökün voka

li~in dü9mesile hasıl olmu9 kelime
dır. Manaıı onun avnidir. 

Bu söz unsuru, Türk dilinde, bilin
diği gibi, birtakım kelimeler türetmiı
tir. Mesela: 

1 - Gerçek = Hak, hakikat, mu
hakkak, vaki, doğru 

II - Gerçeklemek =- Tahkik et
mek, teyit etmek. 

. ECERÇI - CERÇI 
Kelıme, bütün anlamile "gerçek" 

demektir. Bu üç keliml'nin etimolojik 
tekillerini altalta y.-:alım: 

Eieıyi: (eğ + er + iç + iğ) 
Gerçi: (eğ + er + iç + iğ) 
Gerçek: (eğ + er + iç + ek) 
Bu . kelimelerin, görüldüğü gibi, 

köklerı ve birinci ve ikinci ekleri ay
ni şekil ve anlamdadırlar ve ayni rol
leri ifa ettr*ktedirler. Son ekler ise 
ayni kategoriden vokal ve konsonlar
dan ba9ka bir fey değildir; yani on
lar da birdir ve ayni rolü ifa etmekte
dirler: 

Eğerçi, gerçi = Vakıi, demektir. 
Pekarski'nin Yakut Dili Lugatinde 

kelime ıu tekilde görUlmektedir: 
(Kircik, larçık); manası: "hakikat, 

hakiki, dofru, doğruluk, hakkaniyet, 
tam doğru, muhakkak v. ı." demek
tir. Kelimenin muhtelif Türk lehçele
rinde, bilhassa eaki tUrkçede ve orhon 
yazılarında ayni anlamda (kirdik, kır
dık, kertil) şekilleri de vardır 

Bu eski ve muahhar 9ekilleri yan
yana getirirsek, anlatılır ki "d - t" 
evveldir: "s• kategorisinden olan 
"c - ç" muahhardır. 

r 1] Radlof: 1. "Kırıız lehçeai,, 
r•J Pekanki: Yakut Dili Lucıti. 
1 - Radlof. iL "Osmanlı lehçesi,,; Ka

wnuıa Tiirki v. s. 
II - Biyanki LCicati. 

Deniz Kazaları 1 

ÇanakkaleVapurunuletkik1 

için Ankaradan Heyet Geldi 
Hemen yeni İİCj dört vapur 
satın allnması düşünülüyor 

Bozcaada açıklarında pftı lnnla
rak tahlisiye romörkörü yedeğinde li
manımıza getirilen Çanakkale vapıt -
ru, dün yüklerini botaltmııtır. Vapur 
bu saabh Halice girerek havuzlasıa -
caktır. Ekonomi Bakanlığı, vapurun 
teknik muayenesini yapmak üzere 
dün Ankaradan 9ehrimize bir fen he
yeti göndermittir. Mühendiı Yusuf 
Ziyanın baıkanlığmdaki bu heyet bu
gün havuzlara giderek vapuru ve ln
rılan taftı gözden geçirecektir. Şim
diye kadar yapılan arattrrmalarda ge
mi için yeni bir taft butunamamııtır. 
Denizyolları idaresi araıtrrmaları bir 
kaç gün daha devam edecek ve ye
dek bir §aft bulamadığı takdirde Av
rupaya sipariı verecektir. Şaftın Av
rupaya ısmarlanması, Çanakkaleyi de 
iki ay kadar seferden geri bırakacak
tır. 

Bir kısım ilgililer, ıaft kırılması hi 
diseıinin ya maden bozukluğundan, 
yahut döküm 11rasmdaki ufak arıza
lardan ileri geleb1leceğini söylemekte
dirler. 

Bir inam poatalar 
intiaamını lıaybcıliyor 

Denizyolları idaresi, birkaç vapu -
runun muhtelif sebeplerle sefer hari
ci kalması yüzünden çok miltkül bir 
duruma girmittir. Bugün, idare poı
talarından üçü tamamen açık kalmıı 
vaziyettedir. Bunlardan ikisi Mersin 
postasını yapan Inebolu ve Çanakkale 
vapurlarından, diğeri de göçmen nakli 
yatma tahsis edilen Cümhuriyet va -
purundandır. Bartın ile limanımız ara 
aında ittleyen Mersin vapuru bundan 
sonra Menin postasını yapacaktır. 
Cümhuriyet vapurunun Köatenceye 
gitmesi ile bugünkü Karadeniz posta
sı da tarifeden çıkarılmııttır. 

idare, fazla tamire mühtaç olduğu 

anlatılan Gülnihal vapurunu da sefer
den çıkarmak lüzumunu hissetmiştir. 
Bu takdirde Gülnihalin yerine arma
törlerden yeni bir vapur kiralanacak
tır. Denizyolları seferlerinin intizamı
nı kaybetmesi yüzünden açık kalan 

postaların Vapurculuk Şirketinin va
purlan ile temin edilmesi dü9ünülmek 
tedir. Fakat, bugün Vapurculuk sos
yetesinin elinde de fazla vapuru yok
tur. Küçük hatlarda çalıştırılan Ger-
%e vapuru geçen fırtınada karaya otur 
mu,, henüz kurtarılamamıştır. Bun -
dan bafka, Mersin hattında çabtan 
Dumlupınar vapurunun esaslı tamir -
den geçirilmesi Deniz Ticaret Direk -
törlüğünce kararlattırılmıştır. Vapur, 
bugünlerde ıeferden ıelt'cek ve der
hal havuza alınacaktır. 

As ltfılonıl,,... gemiler 
alın,,... diifiinüliiyor 1 

Denizyollan idaresi hesabına yaptı
nlacak yeni gemilerden birkaçının ye
rine petin para ile veya mutedil tak
sitlerle ~z kullarulmıı iki üç vapur a
lınması düşünülmektedir. Bu 9ekil mu 
vafık görüldüğü takdirde vapur kum
panyaları ile derhal temasa girişile -
cektir. 

Liman iılerinde yapılacak 
yenilikler 

Liman itlerinin ıslahı için yakında 
önemli bazı kararlar alınacaktır. Bu 
yolda yeni bir proje hazırlanmıştır. 
Liman ve nhtrm itlerinin bir elden 
idaresi, tetkilitın kuvvetlendirilmesi, 
rıhtımaız yerlerden rıhtım ücreti alın
maması ilk yapılacak işler arasında
dır. Projeye, rıhtım otan yerlerden a
lınacak rıhtım ücretinin azaltılması 
için de baıı maddeler konulmuştur. 

Fra.,~ız Kabinesi Daha 
-
Henüz Tehlikeyi Atlatmadı 

Laval Kabinesi iki Maniayi 
Daha Aşmak Mecburiyetinde 
Yenl,mOzakereler esl*al!JUtda HDkOtKetin 

devrilmesine lhtlma eren er çoktur 
Paria, 29 A.A. - Parlimento La- Blumun, pyet Başvekil bütçeyi bir 

val hükUınetine 247 muhalife kar- kararname ile neşredebilmiş olsaydı, 
tı324 reyle itimat etmiıtir. parlamentonun içtimamı tehir edecek 

Paris, 29 (A.A.) - Saylavlar ku- · d · 
1 h""k"' · f. 1 · le tı. emesı üzerine Laval: ru u, u umetın ınansa sıyasası ha ,, .. 

kındaki istizah ukrirlerini dinlemek Evet, oyle yapacaktım. cevabını 
üzere bu sabah toplanmııtır. Komü -1 vermittir. 
nistlerden Thorez, komünistlerin bir Ba9bakarun bu sözleri en sol cena -
sol cenah hükumetine müzaheret et • hm birtakım küfürleriyle kar§ılanmı' 
meğe ve halkçı cephenin muzafferiye- tır. 
tine yardım eylemeğe hazır oldukları- B da 
nı söylemiştir. Müteakıbcn ıol cenah un n .. •~nra Blum, sa:.la~lar. ku-
cümhuriyetçilerinden Thellier, siyasi rulunun hukumete karşı hurrıyetı mu 
tahrikitın altının kaçmasına ıebebi - hafaza edecek ve ona karıı harekete 
yet vermekte olduğunu söylemiştir. geçecek bir "climhuriyetçi ekseriyet,. 
Mumaileyh, ti~di La;val'i d~vi~eni~ e sahip olduğunu söylemiştir. 
zamanı olmadıgmı, zıra endı9enın yı- öğleden sonra Pariste sükun bir 
ne baki kalacağını, iktıaadi kalkınma an bile bozulammıştır. Mütemadiyen 
ümidi kalmıyacağını, kararnamelerin yağan sicim gibi bir yağmur halkın 
faydalarından istifade etmeden evvel cadde ve sokaklarda durmasına mani 
mahzurlarının tesiri altında kalmaca - oluyordu. Hükum~tin akıbetin~ tay~n 
v •• 

1 
• • edecek olan Radıkal - Sosyalıstlerın 

gını soy emııtır. vermit oldukları reyler. bu siyasi gru 
Fransız gazeteleri teh- pu ilç hizbe ayrılmıştır: 
likeyi anlatıyorlar .. Birinci•!: 160 .azad~n takriben 80 i 

P ·a 29 (AA) s· t ıtımat reyı vermı9lerdır. 
arı , . . - ıyas gazete-

1 
. . . . .. ,. 

1 b""t.. d"kk 1 1 .. kıncısı, ellı kadar aza. hukumet a· 
e~, . u u~ . 1 

• at nazar arını aa 1 gu- leyhinde rey vermişlerdir. 
nu aıyası bırlıkler meselesi hakkında U ·· ·· ·· y· · kad .. . . çuncusu: ırmı ar aza, rey 
yapılacak olan muzakerelerc çevırm!! vermekten istinkaf etmişlerdir. 
lerdir. Bu gazeteler, dünkü reyin, alt- Müzakerelere bu sabah tekrar baş
mıı kadar reyin lehten aleyhe dönme- la~acak ~e öğled~? sonra da devam 
sinin imklnaıı olduğuna delllet ede- e~ılecektır. B.~ muzakere sonunda ye 

• v • •• 1 d b 1 kt nıden reye muracaat olunacaktır. 
mıyccegı muta casm a u unma a - . • . . . . . 
dı la Sıyaaı bırhklerın faalıyetlerı hak -

r r. kındaki müzakereler önümüzdeki salı 
Journal gazetesinden: günü yapılacaktır. 

Adlar ve Devirler 
Her yerde bilmem öyle midir '?. 

Fakat bizde adam iıminden sokak 
adına kadar bütün isimler her dev
rin gözde, ya önde olan tahsı veya 
makamını anlatabilir. 

Haydi cami isimlerine yaptıftl • 
nın adını ve onun civanndaki ma.. 
halleye de camiin adını takmıt -
lar diyelim de bir n-;vi propaganda 
olan bu ad takmaya baıka mana 
venniyelim. Likin(Mamuretülaziz) 
( D i y a r ı b ek i r ) hatta daha 
yeni ( H a m i d i y e ) (Mecidi -
ye) gibi isimler devrin (Satrap)la. 
nnı anlatm.z mı? insanlar böylece 
siyasi olsun batka yönden olaun ön 
aafta yahut ön aafa yakm yerlerde 
bulununca adını öteye beriye ta -
karlar. Mesela ittihat ve Terakki 
zamanında hele ilk devirlerde doğ
mut olan çocuklardan birçoğunun 
isimleri Enver, Cahil, Niyazi gibi 
o zamanın ileri gelenlerinin adı -
dır.. Hatta Metrutiyet devrinin 
meırutiyet caddesi gibi sokaklara 
verilmit isimlerinden başka T epeba 
tında bir de (Kanunu Esasi) bira• 
hanesi vardı. ' 

Belediye binası civannda bir 
(Klod Farer) sokağı var. O da 
Franıız muharririnin bizim lehimi_ 
ze yazılar yazdığı hatta Türkiyeyi 
ziyaret ettiği zamanlarm hatırası
dır. 

Böylece sokaklan mütalea eder
ken fena bir fey ketfettim. lstiye -
rek veya istemiyerek bazılarımızın 
adlan sokaklara düşmÜf. 

Bir dostum var. Dün gördüm ba. 
na dedi ki: 

- Beyoğlunda bir sokağa (imam 
Adnan) adını koymutlar. lmam de
ğilim ama adnn Adnandır. Bunu 
nerden çıkardılar. 

Ortaköyde tramvay caddeıinin 
iki tarafı peritan duvarlı ve eaki sa
ray döküntülerile aarılmıı olan bir 
kıımı var ki, (muallim Naci) cacL 
desi demisler, gerçi tairler peritan.. 
lığı sever diye bir efsane vardır am
ma bil~em muallim Nacinin ruhu 
bundan muazzep olmaz mı? 

Bütün bu laflardan aonra dönüp 
dolafıp geleceğim nokta turası. 

Calatada Bankalar caddeıinin 
Kuleclibi tarafındaki ırrtına ve ar
kasına düşen k~ranlık sokakların • 
dan birinin adıaı (Felek ıokağı) 
koymuşlar. E ben buna razı deği _ 
lim. Bana sormadan adımı sokak -
lara ne diye geçirirler. Hem öyle 
bir sokak ki, en kuru günlerde bile 
hususi le$ebbüılerle daima nemli 
durma.\ tadır 

Neydi bizim hünerimiz •ey• ka. 
bahatimiz ki, adnnız sokaklara düt 
tü. insanlar var ki, adını tarihe, fe 
birlere, köylere, sokaklara hatta ya 
şadığı devrin adamlarına taktınr ve 
yine İnsanlar var ki. ismini mezarı.. 
nın taıına bile yazamaz. Çünkü ta.. 
tı yoktur. Bundan ne kazanır n• 
kaybeder? Bilmem doğrusu. 

B.FELEK 

lktısat Vekaleti müsteşarı 
Şehrimizde bulunan Iktısat Veka -

leti müsteşarı Faik Kurdoğlu dün 
Tecim Odasına girerek incelemelerde 
bulunmuş. Türkofis Istanbul şubesi 
direktörü ile Oda genel sekreteri müs 
teşara muhtelif işler etrafında izahııt
ta b\.ılunmuşlardır. Bundan sonra ba
zı yumur-ta tacirlerimizin de bulundu
ğu bir toplantı yapılmıştır. Faik Kur
doğlu yeni Türk - Ispanyol ticaret a:ı 
taşmasının son konuşmalarını yapmıık 
üzere dün akşam Madride gitmiştit. 
Yumurta ihracatımızın daha verimli 
bir şekilde tanzimi için hazırlanan yu
murta ihraç nizamnamesi de Iktısat 
Vekaletinde tetkik edilmektedir. Yu
murta ihracatçılarımız nizamnamenin 
bazı noktalarında değişiklik yapılma -
sını istemişlerdi. lncelernelerde bu ci
het te gözönünde tutulmaktadır. Ni -
zamname yakında Şurayi Devlete ve
rilecektir. 

Faik Kurdoğlu seyahati hakkında 
bir mubarririmize demiştir ki: 

- Diğer husm.larda verilen malil
mat asılsızdır. Evvelce Ulus muharri
rine söylediğim gibi kat'iyyen yalnız 
Ispanyaya gidiyorum. 

"Taarruz, buıün yeniden yapılacak 
tır. Fakat lehtln aleyhe dönecekler 
bulunmasına raimen Laval dünkü ek 
seriyetinden pek fazla kaybetmiyecek 
&ibi görünmektedir.,, 

Blum, ıosyaliıtlcrin, organı olan 
Populaire gazeteıinde §Öyle diyor: 

Bir Fransız Diretnotunun 
Kazanı Patladı 

Laval, dün ilk miniayı attığı gibi 
bugün de ikinci maniayı apa da aalr 
gününe kat'i bir minia kalaciktrr~ La 
val için değil, cUmhuriyetçi eberiyet 
için kat'l bir mlnia. 

Blum, bu sözleriyle hiç te ıiali ka
paklı olmıyarak radikal 909yalistleri 
mceai birliğine davet etmektedir. 

Se1ıde Laval için değil 
Cümhuriyetçi ekseriyet 
için de tehlike var 

Paris, 29 (A.A.) - Dün Saylavlar 
kurulunda Laval demi§tir ki: 

"HükCimet, iç ve dıt siyasa ile, fi -
nansal ıiyaaa uhalarında bütün oto
riteıine satiip olmak ihtiyacındadır. 
Ve tecil kabul etmiyecektir .,, 

Fransızlarm Paris diretnotu 
P.n., ~9 A.A. - Tulon limanında demirli bulunan "Paria,, laarp hru_ 

IHISÖründe tiıldetli bir lıa1U1n patlam0$t olmuftur. iki bahriye neleri 
ile cif lıCPGn iffw aiırca yaralanmıttrr. iyi kapanmamıf bir borunun 
pctlamaya Nbebiyef uerdiği anlatılmaktadır. 

Porü laattı harp gemUi 23,500 tonluktur. 20 mil aiiratindellir. 12 tane 
30,$, 22 tane 13,8, ve 4 tane 1,5 luk tayyare topu, ayrıca ilri tane 4,1 lik 
fopU oe ilıi mitralvö~ dört tane torpil lrovanı uardır. 
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lvo. 48 Yazan: Ziya ŞAKIR 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Habeş lavantaları 

Padişahın Amber Yemek Ve Her 
Tarafı Samur Döşetmek Merakı 
Delicesine /ptilô. Halini Almıstı 

İnsanın burnundan kalbine - ama, 
kan tulumbası işini gören o et parça
sına degil, en ıncc duygularımızla 
beraber, aşkın da merkezı olan kalbe
bir yol olduğunu elbette bilirsiniz. 
Böyle bir yol bulunduğunu şimdiye 
k,;ldar işitmiş olmasanız da, yanınız
dan güzel kokulu bir kadın geçtiği 
vakit aşk duygunuzun heyecana gel
diğini şüphesiz hatırlarsınız. 

Böyle bir hatıranız olmasa bile, ba
har mevsiminde hem çiçeklerin açtığı, 
hem de aşk ihtiyacının arttığını dıi
ıündüğünuz vakit - tabiatin bütün 
hadiseleri arasında münasebet bulun
duğunu muhakeme ederek • güzel ko
kularla aşk duygusu arasında kuvvet
li bir münasebet bulunduğunu tasdik 
etmezseniz, aşk ile münascbetiniz yok 
demektir. 

Bütiin bunlar, hayır alimeti değil
di. Ayni zamanda; hudutlardan gelen 
fena habeder de, halkın heyecanını 
arttırmakta idi. Artık; padişah ile 
Sadrazam Ahmet Paşa hakkında ge
rek halkın ve gerek yeniçerilerin iz
har ettikleri nefret, saklanılmıyacal: 
hale gelmişti. 

Ahmet Paşa. mcvkiine mağrurdu. 
Halka, zerre kadar ehemmiyet ver
miyordu. Yeniçeri kodamanlarından 
birkaç kiııyı de - o aralık oğluna ya
pacağı bir -· düğüne davet ederek 
orada b\cdenbirc basdırtıp öldürtmdt; 
bu surede yeniçerilere dehıet v.:re
r ek isyan fikirlerinin önüne ges;mek 
istiyordu. Padişah Ibrahim ise, saray 
haricinde cereyan eden her şeyden, 
tamamile gafil ve bihaber bir ha!dc 
yaşıyordu. 

Sarayın çılgınca scfahcti, artık 
hadden agmağa başlamıştı. Padişa
hın, amber yemek ve her tarafı samur 
ÖÖ§~tmck merakı, deliçeaine bir ipti\~ 
halini almı§tı. lbrahim, herglln avuç 
avuç amber yiyordu. Hazinede bir 
dirhem bile amber kalmamıştı. Mısır 
Ça rşıııındaki dükkanlar da basıimış; 
nckadaı;.;amber bulundu ise, kaffcsı 
cebren alınmıştı. Fakat bu da, ancak 
birkaç hafta dayanmıştı. 

Sadrazam Ahmet Paşa, devletin 
reami i§lerini bir tarafa bırakmı§tı. 
Artık tek bir me;ıguliyeti varsa, o da 
Padi§aha anber ve samur arayıp bul
maktı. Vilfi.yctlere anbcr ve samur 
gönderilmesi için; emirnameler ya
zılmıştı. İstanbulda da anbcr ve sa -
mur tedariki için başvurulan çareler, 
artık sabır ve tahammülü taşırmaya 
başlamıştı. Sadrazamın kahyası Arna· 
vut Ahmet, tezkercdsi Şami zade 
Mehmet Efendi, çavuş başı Durak, Se
lam çavuşu San Mustafanm anbcr ve 
samur bulmak için halka karşı reva 
gördükleri eza ve cefa, zulüm halini 
almıştı. 

Bu eza ve cefayı çeken, sadece halk 
değildi. ~UtUn devlet ricali ile ka • 
zaskerlcr ve Yeniçeri ağası ile ocak 
erkanı da ayni tazyik altına girmişler
di. Bunların bUyük bir ekseriyeti, tl
lcrinde nekada'r anber ve samur var
sa vermişlerdi. Fakat bazılarından da 
şiddetli bir isyan ve itiraz feryadı yük 
ıelmişti. lst~nbul kadısı Mehmet çe
lebi, bu yüzden istifa etmişti. Yeni
çeri ocağı crkinından ve Girit kah
ramanlarından Kara Murat ağa ile 
Bektaş Musliheddin, Kara Çavuş Mus 
t afa ağalar da ; kendilerinden anber 
ve samur istiycnlerc pek sert ve pek 
acı cevaplar vermişlerdi. 

Padişahın çılgınlıkları bunlardan i
baret kalmıyordu. Sıvas valisi (Var
dar Ali Paşa) ya hususi mektuplar 
gönderiliyor: . 

(İbşir Paıamn ande sakın olan 
mahbup ve dilara zevcesini hemen 
bu tarafa gönderesin. Zinhar gaflet 
eylemeye11in.) 

Diye, emirler veriliyordu. Fakat, 
namus ve şerefin kıymetini bilen Ali 
Paşa, bir arkadaıımn nikahlı karm· 
nı, Padiphın hıra ve ıchvetine tcı -
lım etmemek için isyan ediyor; likin 
aradan çok geçmeden - namusunu kur 
tardıiı lbıir Paşa tarafından maiHip 
ve katledildikten sonra - kendi zevce
si İstanbula getiriliyor, o genç ve gü
zel kadın çırçıplak çarmihe geriliyor, 
etrafmda balmumları yakılarak hal -
ka teıhir ediliyordu. 

İstanbulda, ahlik ve vicdanın, akıl 
ve mantığın alamıyacağı bu facialar 
Gcreyan ederken, Giritte harp, bütün 
§iddctilc devam ediyor : Akdeniz bo
gazını düşman gemileri kapadığı için 
her türlü yardımdan mahrum kalan 
Girit kahramanlarının : 

- İmdat!. 

Her halde, kadınlar aşk ile koku a
rasındaki miınasebeti erkeklerden da
ha iyi bildikle: i için, aşk savaşında 
erkekleri daha çabuk yenrıLk için giı
zel kokulan kuvvetli silah olarak kul
lanırlar. 

hudutları geçmişler; (Kilis) sanca -
ğını istila ctmiılerdi. Bu felaketten 
müteessir olan bazı hamiyetli saray 
erkanı, vaziyetin vehametini Padip
ha bildirmişler; derhal müdafaaya 
b .. yianmasını tavsiye eylemişlerdi. 

İbrahim, derhal sadrazam Ahmet 
Paşayı saraya celbetmiş: 

- Lala 1. Ben sana her mektup 
önderişıe, bugün divanda ne olmuş

tur? Ahv::li alem nicedir, bildireıiz; 
dcyu sual ederim. Bana, hiçbir şey 
bildirmezsin. Amma bazılar, Kilis de
yu bir eyaleti küffar aldığını, Vene
dik kAfirierinin gemileri de gelip Bo
ğazı kapadığını rivayet ederler .. Ya, 
bunlar esah mıdır? 

Demişti... Ahmet Paıa. hiç tered
dilt etmemiş: 

- Şevketli sultanım!.. Bunların 
cümlesi, eraciftir.. Küffarın aldıfı 
bir kiliseden ibarettir. Bolu ise, bu
raya bir aylık yol olup muhkem tu
tulmuıtur. Sen, var ... Hemen %evku 
sefanda daim ol. 

Cevabını vermi§ti. 
Sadrazamın bazı dostları, vaziyetin 

vehametini görüyorlar ; Ahmet Yaşal 
yı bu tarzda hareketten vazgeçirmek 
istiyorlardı. Fakat bu mağrur ve ha· 
ris adamdan: 

- Ben, vasiye muhtaç değilim. 
İşlediğim işi, bilirüm. 
Cevabını alarak hayret ediyorlardı. 
Valide Sultanı, fena bir telag al

mııtı. Scnelcrdcnbcri aaray ve hükiı· 
met işleri ve entrikaları içinde bin bir 
tecrübe görmil§ olan bu zeki kadın; 
artık bu giditin sonu bir felakete da
yanacağını anlamııtı. Bahusus, Padi
şah lbrahimin harem daıresindcki 
çılgınlıkları da arttıkça artmış, daya
nılamıyacak bir hal almıştı. .. Bu hal
lerin önüne geçmek için, gizlice Sad
razam Ahmet Paıaya: 

- Devlet, elden gidip ilem hara
be vardı. Bu, akıbet beni ve ıeni aai 
komaz. Hemen lbrahimin hal'i çaresi
ni ~örüp, Şehzade Mehmedi iclia et· 
tircsin. 

Diye haber göndermiıti... Fakat 
Ahmet Paşa, Vaıide Sultanın bu tck
lıfme de: 

- Dilerse beni katleylesin. Ben bu 
işe cür'et eyliyemcm. 

Diye cevap vermiıti. 
Bu cevap, Valide Kösem Sultanı 

büsbütün endiıeye ~evketmiı: 
- Hoş imdi, Ahmet 1 .. Bu gafletin 

cezasını elbette çekersin... Bari ben 
ae,aıara oaı vuı.yım. 

Demişti. 

• 
Temmuz ayının, mehtaplı bir gece· 

si idi... l)adrazam Ahmet Paşanın, 
kuçuk oglu Haki Beye yaptığı augun, 
butun neş'e ve ıenliği ile devam edi· 
yor ;tulumlar dolusu içkiler davetli
lere gıttikçe artan bir neş' e veriyor; 
çen~ucrin, köçeklerin zil sesleri, COf· 

kun ve mestane niralar arasında eıü· 
rüklcnip gidiyordu. 

Yine o gece; (Atmeydanı) nda: 
(CUmle Kapıaı açılmıttı... Kapının 
iki tarafına dizilen dlitük bıyıklı, sert 
çehreli nöbetçiler arasında•; eaatiri 
mahluklara benıiyen, ağır ve vakuı 
adımlarla yürüyen ocak ağaları ıe1-
siz sedasız geçiyorlar; (Orta Cami) e 
dogru hemyorıardı. 

Vakit, gece yarısını bulmuıtu. Or
ta Camiin her tarafı, ak sakallı, hey
betli simalı yeniçeri erkinile dolmuı
tu. Burmalı sarıkların, azametli ıer
puıların altında öfkeli n~zarlar par
lıyor ; camiin mumlarından ve kandil
lerinden süzülen ışıklar altında, bu 
tunç çehrelerin hatları, bir kat daha 
dcrinleıiyor'"'-

Bakınız, Habeş bayanları arasında 
bile bu güzel koku silahı eskidenberi 
bilinirmış. Şu kadar ki, Habeş mem
leketinde güzel kokulu çiçekler den e
sans çıkararak süslü şışe1ere koymak 
adet olmadığından. habeş bayanları 
kendilerine, bizim eski zamanlarda 
kullandığımız buhurdanlıklar gibi, fa
kat topraktan delikli kaplar yaptırır
lar ve onların içinde koku veren tür
lü türlü kökler yakarak bütün vücut
lerini - en ziyade erkeklerin hoşlarına 
gidecek taraflarını • kokuya t utarlar
mıf. Ancak böyle ııürünülen koku ça
buk kayboldugundan, aşk tekkelerine 
mürit yazılan Habeşli bayanlar misk, 
sandal ve kediotu kokularını koyun 
yağına karıştırarak bu pomatayı vü
cütlerine sürerlermiş ... 

Kediotu kokusu Avrupalıların hiç 
hoşuna gitmediği için, Habeş bayan
larının o pomatayı sürtinerek İtal
yanları yenebileceklerini hiç sanmı· 
yorum ama, Avrupadaki ve onlaı hı 
birlikte bizdeki bayanların süründük
leri esanslar, doğrusunu isterseniz, 
büsbütün fazla şeylerdir, yahut ancak 
acemi iııkları avlamaya yararlar. 

Gcrçckt~n a§ıklarm hepsi iyice bi· 
lirler ki, kadınların hepsinin, hiç la
vanta sürünmediklcri vakit bile, ken· 
dilerine mahsus tabii kokuları vardır 
ve bu tabii koku onları sevdirmek i
çin yalnıa batına yetitir. Mettela ııarı-

m !lııt'Jr (olıclj,.nli !I ?' dı>§i'I . ,.ı,,.,. 

ten sarışın olan) kadınların bazıları 

mi bazıları da amber gibi kokarlar. Le 

piska saçlıların kokusu menekşe ko· 
kusuna benzer. Büsbütün kara saçlı 

ve filditi renginde derili olanlar ise 
abanoz a~acı gibi başka bir güzel ko
ku verirler. 

Fakat ,üze! koku çıkarmak yönün
den, kırmızı saçlı. süt beyaz· renginde 
derili ve çok defa çilli kadınlar, öte
kilerin hepsinden üstün gelirler. On
ların çıkardıkları güzel koku, bildi
ğimiz vüzel kokulu çiçeklerden veya 
köklerden hicbirinin kokusuna benze
mez. yalnız onlara mahsustur. Onun 
için. kadın kokularını iyice ayırdeden 
gerçekten aşıkların dilinde o güzel 
kokuya sadece aşk kokusu denilir. 

Lökman Hekim 

Yt::.N ı l'\ıt::~HIYAI 

VARLIK - Edebiyat ve fikir mec. 
muası Varhk'ın ilkkanun tarihli 58 
inci sayısı Yaşar Nabi, Hasan Ali, 
Cahit Sıtkı, Cevdet Kudret, Vash 
Mahir. Abdülhalk Şinasi, Hıfzırrah • 
man Raşit, Reşat Cemal. Andre Mau
·rois, Sait Faik, Nahit Sırrı, Sabahat
tin Alinin makale, şiir ve hikayeletile 
çıkmıttır. 

HOLİVUT - Holivut'un 206 ncı 
say.ısı güzel resimler ve en son habet· 
lerle çıkmııtır. 

Asipin Kenan 

Grip, 
Nn le, 
•oj'ıık 

alıın lıtı 

"e 
bütün 

atnlara 
lıarp 

• - - - - - - - - -~ • ..ı,. - - - - - - - - - - -...- - - - - - - - - - - = - - ... - $FUWUM.UMU$$L_.. _:us UM.J!JUFl~ SSWVSlSSU<--ı>...UMU ~ ~ MSNU-U 

Ci hanbeylide 
Bir otomobi l 
Devrildi 

Konya, (Hususi muhabirimi1 bii· 
diriyor) - Cihanbeyli yolunda bir 
kaza olmuştur: Şoför Recep Hasımın 
kullandığı otomobil yolda devrilmiş
tir. Arabayı batağa saplamak iatemi
ycn şoför direksiyonu birdcnbirt kır
mış, bu manevra devrilmesine eebep 
olmuştur. Şoför arabanın altında ka· 
]arak ölmüş, yolculara bir ıey olma
mıştır. 

Koyunlarda çiçek 
1'rabzrı., , (J-.f1 1"1111i "'ııhab; .. ;..,..;7.· 

den) - Yayla dönümü dolayısile bu 
sene de kovunla .. da çiçek hastah~ı 
P'Öriilmiiştür. Baytar direktBrlHitü, 
hastahğın venişlememesi için lbım 
gelen tedbirleri almııtır. 

K ığıdaki yer depremi 
Erzincan, (Hsusi mu!ubirimi~-

den) - Kı~ıdaki yer depremi hafif 
aralıklarla devam etmektedir. Y:kı
lan evlerin yeniden yapılması için 
tedbir alınmıttır. Villyet 300, Kızıl
ay 500. lç Bakanlığı 1000 lira yar
dımda bulunmu~tur E vlerin yenide01 
yapılması için Ziraat Vekaleti parasız 
kereste verecelgir. ----

Erzuruma kar yağıyor 
Erzurum, (Hususi muhabirimiz· 

den) - Bol ve sürekli ya f murtar din 
di, §iddetli bir soğuk bıışladr. İki ırün
denberi kar yağıyor. Havanın yağıfh 
geçmesi çiftçiyi ıevindirmittir. 

Tütüncülere avanı . .. 
verıuyor 

Balıkesir, (Hutu•i muhabirimiz· 
den) - Gönen ilçesinde tütiln almak· 
ta olan tecimenler köylülerin hazırla· 
mış oldukları tütünl-:ri görerek tü
tiinciilere avans para dağıtmak sure· 
tile tütün almağa angaje olmaktadır
lar. 

Tec:imcnlerin tütün aloıak yönün
de ~östermi~ oldukları bu ilgi tiltlin 
satışlarının bu yıl hararetli gidec•ğlni 
ggstermekte ol~uğundan köylüler se
vinç içerisindedir. 

Kı~ ekimi iyi gidiyor 
Çanakkale, (Hususi muhabirimiz

den) - Bu yıl kıt mevsimi çok müsait 
şartlar içinde yapılmaktadır. Bıı sen• 
1.:-.~ ... f ., C7"C"" J••llı:ır.ıa .. ı.t.•f''• vfly. 

de 40 fazla olacağı umulmaktadır. 
VilSyet bütçesinden ıetirtilen tO• 

humluklarla deneme için yollanan to· 
humluklar bölge bulday tGhumlnğu 
cinsini ıstıfada mühan rol oymyacak· 

tır. 

Finans İıpekterleri aydında 
Aydın, (Hususi mu1aabirimizden) 

Finans Ispekteri Hakkı ile Yar ls
pekter Ihsan Aydına ~elerck finın• 
işlerini teftiş etmitlerdir. Teftisleri 
şiircn ispektcrler gördükler i düz· 
günlükten Defterdar Tunçere teıek
kür etmişlerdir. Mülkiye Müfettişi 
Hikmet te ilimize gelmi,tir. 

Köyceğizde önemli bir yol· 
ıuzluk tahkikatı 

Muğla, (Hususf muhabirimiıo:-

den - İlimizin Köyceğiz ilçesinde 
önemli bir suiistimal olmuttur. Köy
ceğiz hakyeri başkitibi ayni uman
da hem noter hem de icra memuru
dur. Bu zat. kullanılmıt pulları ttk
rar kullanmak. hakyeri ve icradaki eş
hasa ait paraları zimmetine ıeçirmek. 
ııot"r İ'lll'!rİ kin maliveden aMriı "ul
lardan harç ve kavit harici pul sarfet· 
mek, ilam harçlarını dtfttre kaydct
miycrek bir kısmını zimmetine reçir· 
mek sudarından tevkif edilmiıstir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Erbaada Susuzluk Yüzünden 
Her yıl Birkaç Cana· Kıyıhyor 

Erbaa, 29 (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Başlıca tütün, afyon, 
bamya ve ceviz ~tiştiren Erbaa, köy
leri ile beraber 80 bin nüfuslu bir il
çedir. Her yıl d ış pazarlara 1,5 mil
yon kiloya yakın tütün satar. Hüku
metin önemli tedbirleri saycsincie tü
tünlerin işleyiş ıekli her yıl biraz da
ha düzelmektedir. Fiatların ilerde da
ha normal bir diizene gireceği . tabii 
sayılıyor. Cihan tütün pazarlarında ö
nemli bir mevkii olan Taşova t ütün
leri cinsiyet, randıman bakımından 
çok enfestir. 935 yılı ürünü, 1,5 mil
yon kadar tahmin ediliyor. Kuruy u
şu iyidir. 

İlçede iki erkek ilkokulu vardır. 
Yatı okulunun temelleri atıldığı hal-
de henüz inşaatına geçilmemi~tir. Er
baada bir ortac>kul açılması günden 
güne önemli bir ihtiyaç haline gel
mektedir. Her yıl dııan okullara yüz
l~rce talebe gitmektedir. Birçok fakir 
aıleler çocuklarını orta mektcpsizlik 
yüzünden tahsilsiz bırakıyorlar. 

Çok milmbit ve kuvvetli bir topra
ğa aaiıip olan ilçenin en büyük eksiği 
sudur. Her yıl ıu yüzünden birkaç ci
nayet işlenir. Mevcut su, arazinin an
cak onda birini sulamaktadır. Yak' ı
dan geçen Kelkit çayından istifade et
mek suretile ilçeyi bu eski dertten 
kurtarmak mümkün olacaktır. Trenin 
ilçeye bağlanması kararla§mış bulun
duğu için bu konu üzerinde ilgililer-

E Sklşeh i r de ış ıkları 
s6ndQrme tecrübesi 

Eskişehir, (Hususi muhabirimiz
den) - İki gece evvel burada bir ı
ııkları söndürme tecrübesi yapılmış· 
tır. On dakika devam eden bu dene
me çok iyi bir sonuc vcrmiııtir. Yakin
da bir de canavar düdüğü konulacak
tır. 

Nik•ar. Eı·baa yolunda pul 6;, 
lcöy lcöprü.;i 

ce incelemeler yapılmııtır. 
Uray, çarıı içindeki bütiln Iralıf•: 

rımları betona çevirtmittir. Fennı 
mezbahanın inıası yakında tamaıwıl•· 
'laçaktır. Yeni parkın içerisine büyük 
bir su havuzu iliveıi lrararlaımiftıt'• 
Bu iş için yakında hazırlıklara bati•· 
nacaktır. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara 28, (A. A.) - Hava ttldf. 
kesini bilen üyeler listesi: 

Sofu Mehmet, Adanadan 25; S.· 
yan Ayıe Hacı Km 20; Selim ı.tU· 
him, Urfadan 20; Halil ismet M•I· 
kut oğlu 20; Diıikırık Müılim JO; 

-----------------------
8 olu da Şehitler Anıtı 

Bolu, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bolu urayı asri rn~ 
zarhğın hazırlıklarım bitirmiştir. Yeni kurulan şehitler lbidet' 
btiyük törenle açılmış, törende birçok davetliler bulunmuştuf• 
Yukarki resim bu açılışı gösteriyor. . 

_ .... Bu hafta S ARA Y alnemaaınd• 
Venedlk Beynelmilel sinema mUs•bakaaında blrı11cl 
mlUclfatı kazanan ve Afrika ormanlar1nda ~·vr11•11 
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FEVKALADE GALA GECESi 
Sabaha kadar etlentı ı N uhtelıf varyete numanları) Z••ti11 

kotiyonlar Ye eürprııder 

.,.. Maıaların nulden tutulmaeı rıca olunur Tele fon 42633 • .,, •• Prof. Y anıen Mersinde .. 
Mersin. (Hususi muhabirimi2den) 

Me~in. Adana ve Tarıusun plln~r~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nı yapacak olan t•hircftik mütehaaıı· K 1 
sı Profesör Yanıtn Adanıdan 9ehrl· o n t •. n a n t a 
mi:ı:e gelmiş. etütlerini tamarnbyara~ 
Adanaya dönmüştür. 

1-< U C U K TELGRAF 1 
HABERLER • 

-----~w _........ 
• Merzifon, (Tın) - Bu yıl hu j· 

day ve arpa fiyattan s•k pahelutır. 
Arpanın CSlçeği 80, bufdlyın 138 • 160 
unun torbası 12 liradır. Bu yUsden 
ekmekler kilçülmilt. fiyatları •rtmıt· 
tır. 

Ahengine dUnya dönüyor ve dönecekti'• 

illiHADI MiLLi 
Türk Sigorta Şirketi ., 

H • ._ h ·· · · 1 l · · ra _,,.,. anK ve ayat uzerıne ııgorta muame e en ıc --~ 

Sil'ortaları halk için müıait ,erait i havidir• 
Merltcai idarui : Galatada tJnyon HonıNI• 

Acen_!..ası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktad;711 
Telefon · 4 .4887 Feryatları, Akdenizin payansız u

fuklarında sönüp gidiyordu. Ayni u
...ıa. A~ (Tuna)~w ~ ·-1 Mll 

• Aydın, (Tan) - llbaymuı Oz· 
demir Günayın bütün il yollarını do
laşması sürüyor. DUn de Aydın, De· 
nizli, Nazilli, Alat~hir yollannı ince· 
!emek üzere Denizli ve Alaıehire ki· 
dar gitmiıtir. Uimizin her yerinde bü· 
tün yollar üzerinde mükellef amele
ler çahıınaktadlı. 
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SC>N I-I.A13ER 
FRANSA ITALYAYA CEVABINI 'fEYrr ET'li: 

italya ingiltereye Silahla lecavüz 
Ederse Fransa Bitaraf Kalamıyacak 

lniiltere ile Fransa ltaiyaya Bir Sulh 
Teklif Etmeğe Hazırlanıyorlar _______________ _.;..• ___________ , 

Projesi 

OIŞ POLi T iKA 

hııntere, Fransa 
"• Zecri tedbirler 

ltaı:ra hakkında tatbik edilen 
•evi teclbirl.-in tiddetlendirilmeıi 
~- )'Ürinclen lqiltere ile 
,....._ arumda önemli bir ihtillf 
lltUnmttir. EaaMn ltalya hakkında 
~--- tatbik edilen zecri tedbiri ... , 
qq ltlJiik deTlet arumda uzun ıü. 
.._ ltir pazarlaktaa IOIU'a kararlaı 
llUftı. lqiltere Jle Fransa araıın • 
ti~ .......... ,..·--= 

1 -- Hane aala müracaat edilmi· 
'ecekti. 

2 - Zecri tedbirler ekonomik 
..... )'& münhasır kalacak ve bunla
.,. da mahiyeti· •e tatbik tekli iki 
4e.let arumda kararlattınlacaktı. 

3 - 18 lkincitefrinde tatbikine 
~lanan zecri tedbirler, mu•ak • 
lıat bir tecrübe deYreai için deY&m 
~ Ve abnacak ... ticeye sön, 
•aalar tetclit edilecekti. 

Zeerr t.Airl.er hakkmda karar 
• ..._ 0a Sekialer KomitHinin dün
lıi Qllaa pn6 toplanma11 karar -
l~tı. ln.ilialer, ltalyaya satıl • 

. !"IJ'aeak maddeler arauna petro -
ı-. kömürün w demirin de ithal e
:~ için ali.kadar deYletler nes. 

fade tetebbüaler yapmıtlar •e bu 
:•letıeri de lqiliz noktai nazarıaı 
•ı...t. imile etmiflerdi. On Sekiz
~- kClllliteai toplanacaiı bir ıırada 
t•lr.-.. Paris aefiri ile Laval ara

lnlda bir ..Wikat yapıldı. Anla -
Jd~ıfma •Öre, ltalya petrolün li.te 
h ıthal edilmesini, ekonomik deill, 
~ tedbir tellkki etmekte •• 
---Hainin aec:ri tedbiri .... miira
cıa.t eclileceii aırada aövlediii ıibi, 
~..S tedbirlen aillhla mukabe • 
wwn diti-iiftür. ı.a .. ı tarafından 
~~~lan bir teffbbüs ile koate tim 
~petrol hakkmda karrr vermek 
~~f'•!§!l'İt 

il Lnoro FGfÜI• .Ilı /tol~ .... ı..mlle ltel)'flltın •eri tecl6ir1ere 
ile H .. •fÜlonllo ,,.,,tılı •ihi tMlıl•rla e.-cefini •Nferen fU re•mi 

,önliilı 

[Ingi1terenin Pıriıteki bUyUk etçi· 
ıi Sir Corç Kltrk•in Lavıldtn Inıilt•· 
re ıuulanna uygun cevaplar kopardı
iı antı1ılıyor. InJiltere Pranaadan ıu 
iki sorguya cevap iıtemltti: 

ı - Petrole ambargo konmaıını 
nribılı:ere edecek olan 18 ler komlt•Ji 
nin yakın bir umanda teplaJUaa1mı 
istiyor mu, iıtemiyor mu? 

2 - Ef er petrol ımbarcnu kabul 
edilir ve tılya buaı lı:a111 ailllab bir 
mukavemet ıhterecek oluru Pranu· 
nın hareketi ne olıc.ık? 

A~fıdalı:I telcrıflar Laval'ba tnr.iJ 

birlerin petrole vı kömüre te"nili Ü· 
seris1e neticesi diltiinUlmeden bazı hı 
relı:etler yapıb,..aa, ltalyanın Fransıı 
lıU~metinin luyrihıh bitarafiıtını 
ıOvenıaiyeceiini bildirdifini yHıyor. 
lır. Eko dl:S Pari cazeteai bu mUnaae· 
betle diyor ki: 

"Buhran timdi en bld devnıine ~r 
mit ve anlapıuh~ın muıHhane halli 
için doatane mUzakerıt zamanı gel • 
miııtir. 

Ovr ıueteti. Lavılin dün Jtalvın 
elciıivlt flftttlı rörUıı""evi f evkalidt 
mühim te1'kki e•ı,,ektedir. 

Yunan 
Kabinesi 
Kurulamadı 

Ati na sokaklarında tür-

lü türlü. sesler yükseliyor 

rYunani.tcıncla ltabinc mcHluİ 
hôlti laallcdilmemiıtir.1 Hôcluclerin 
t•ltli •iMteriyor iti, Koncliliain lrra • 
la wclir••lmea .tiylccliii ~hi Yuna. 
ni.tanın ic .. ya.a. ancalt ıuun .sa
man ltuvuctli h:r demir •l~le iclar• 
edilir•• prültülcrin ve aııgın ilati • 
ralann önü alrnah:lir. Faltat ltrcı • 
lın hir )'Cin clilttatör lturmalt ide • 
memclttelti ı•ran clcvam ecliyar. Bu 
nun içincl:r iti, Yunani•tancla dün 
ele #tahin• lturulamamlfhr. Dün P· 
len telvallar Gf41ıtlaclır: l 

Bu İfİ Parlamento 
laallcdehilir mi 1 

Atina, 29 (Özel). - Genel af iti
ni müzakere etmek için parlamen
tonun toplanmaımı iıtiyenler bir 
takrir imzalan:aktadırlar. 

Mihalaltopuloa Kral 
aihi clüfiinüyor . 

Atına, 29 (Özel) - Eıki dıt ba • 
kam ve ayan üyelerinden Mihala • 
kopulos dün ıaat dörtte Kral tara
fından dinlenmittir. Mihalakopuloa 
krala bir it hükumeti ku91lmaımı 
•e parlamentonun feshi ile derhal 
yeni seçim yapdma11nı ve ıenel af • 
fin en senit teklile yapdma11nı tav 
aiye etmittir. 

V cniııtlfNfUlann /ileri 
Ati na, 29 (Özel) - Liberal par • 

tisi lideri Sofuliı krala sönderdiii 
muhtırada liberal partinin cumhu • 
riyetçi bulunma11 dolayııile parla • 
ınentonun "krallıiı korumak,, esa-
11 üzerinde 10 llktetrinde verdiii 
karan ve 3 ikincitefl'İnde yapılan 
•enoyu metru olarak tanııDadıfını, 
fakat liberal partinin "1911 temel 
yaıaıı çerçeveai içinde çalıpnaya 
da itiraz etmiyece~:ni, taçlı cümhu 
riyet ile taçıız cümhuriyet arasmda 
ki farkın küçültülmesi kralın tuta
cair yolla mümkün oldufunu •. aöy
liyerek bir it kabinesinin kurulma 
ımı ve affin verilmesini ta•ıiye eL 
mektedir. 

rGörülüyor iti, Kral •ili ••nifl•t 
meltlc Papanaata.yullor. hfh ne. 
hdor cumlaari)'8tçi.,..... .,,_,ın• 
toparl•yah;lecclttir. Y• '•"• )'Cllnuı 

~ta olduiu tla aalatılmak cevap verm ı o u unu 

l ll lcr "'",.." it-ita to..ıfllHllt!«,,lfllP 
.. fi_. Dbç•fn un iMalannı ral 1 

mn, H11t.betalataıu4ıa ııı.•ıhaumatm ıtur-
maaına intiıu edilebilir.,, J !ilı'laaldb •ecri tedbirlerin tatbi· 

lta1-~~anacatı m-ada Muaaolini, 
l.::-9'"11111, •lronomik tedbirlere sa
.:; 1e diaiplin ile mukabele edece. 
r•-.: :ralnız aıkeri tedbirlere ailih. 
"'-1r&,.., selecefini bildinnitti. O za 
....: lômae petrolün ltalyaya aatıl-

•enınu alan eua liıteıine ko • 
~mı askeri bir tedbir telü • 

..._diitti. Filhakika petrolun 
:~ !hemmiyetli bir madde. olduiu 
.... _ıupbe yoktur. Ve petrol satıl -
~ menetmek mü ... ir bir zecri 
t.i;lair sayılabilir. Fakat müeaair tecl 
it batka, aueri tedbir batkadır. 
... er lnü..,ir tedbiri aıkeri tedbir "'e':":!' ltalya hakkında yalnız 
~ iti olmıyacak tedbirlerin tat
~ L!ile iktifa etmek demek olacak 
..._;.,bundan bir fa da çık'11syaca.. 
.... tör,. zecri tedbirleri hiç tatbik 

...._ daha dofru olur. 
~ilh..,. petrol m ... leainde Fran 
lt.ı"' •aziyeti eolr zayiftir. Çünkü 
"1ai 1•ya "'•trol aatılmaımın mem • 
~t altma almmaamdan muta _ 
~ olacak Fransa defildir. Dün
~ büvük petrol müıtahailleri, 
~ I ka, Scwyet Ruaya, Holanda, 
~-.iltere Ye ~anvadır. Bun 
1" I' lnmnna ha olanlar petro • 
'"!eye koymıya razıdırlar. Ame. 
~ Jae. Ulualar Kurumunun izau 
._. ~tı halde Cumurbqka111 Roo
--~.._ bu noktada kuruma yardım 
~e karar ••nnittir. Bundan an. 
l..:"'hİ' ki, Fransa, yalmz ltalyayr 
~ noktaaından petrol meM
tl-. d e lll'ar ediyor. Ancak bu ıarar 
~-- etlemiyeceii de anlatıl • ...... 
it~ Pariaten relen haberler, 

..........__ 'ffUa bu noktada lnriliz nok· 

LondN, 29 ( A.A ) - Lava! ve Sir 
Corc Klerk dUnkU ırijrUımelerinde t
tatyanL Habq muhıum111 ilt ilaill 
bulunan bütiln meıelele .. i tetkik et -
mi~lerdir. Bu görü~menin ıonucu ola
rak. Italyaya yapılan petrol ihracatı
na konulacak ambırıonun göriltülme 
ıi için 18 ler komitesinin gelecek haf· 
ta tonlanmı'Vl' dHet edileceti muhte· 
mel görülmektedir. 

Londrı. 2Q (AA) - Gazetcıe,..in 
henüz tceyvüt etmemiş olan bir hı· 
berJerine 1tlire Lavıl, dün ltalvanın 
Pıris büvük etdsine petrol üzerine 
ambn20 konuldu~ zaman Italva Tn 
giltf'reve kar1'ı mu~ıııheret edecetini 
teyiden beyan etmittir. 

.. --F,.,,,..,,. ,, uınon 
":'""'' ,.,.,,...,,.- '·· 

Pıris, 29 ( A A.) - Gazeteler 1.a· 
\•alin lnP,iltere hUkılmetinin talebi iize 
rine, İtalyan bUyilk elçiılne. ••zecri ted 

tai nazannı kabul etmek mecburi -
vetinde kalacağını bildiriyor. Eier 
ltalva petrolun list ... konulmaaını 
bir harp hareketi telakki eder de 
lnsiltereye taarruza tetebbüa eder
ıe, Franıa da lnriltereye yardan e. 
deeektir. Laval'in lnıriltereve bu 
yolda teminat nrdiii bildirilmıekte 
dir. 

Petrolun listeye itlaali İtalya için 
büyik bir darbe tetkil etleceti lti· 
klrdır. Anlatılıy• ki, timııll ltal.,a
nm ümidi. petrol ambarıomnua tat 
bilsine seçilmezden öace. laarlte ai
hayet •erecek ltir fOl'lllül bulmak _ 
tır. Ve Pariıte ele ltu yolda t ... b • 
büıler .,apılmakta oldufu bilclirili
yor. - A. Ş. E. 

~"l"••n .,,r,ı,.,.. "• oT#Oa. •r:,.' 1 
Ayni raı:eteye ~are hıı.len Pa .. iıte 

bulunan tn~iliı tksperi Pet,.rson an
l;uımazl•iın mus1ihıne halli haklc•nda
ki ilk nporunu T or1dr11.,a v.CSnderml~
tir. Fran111 Dıı Bakanlığı ile ı•kı bir 
temaı neticeahıde tınıim ectilmis olan 
bu ranor ''HabetJİ!ltınıa bi- 1ıman veril 
"'le•;nf ve bnl"• """'r•bfl Hıııhe•tetr-n•n 
ftalvavı c;ok kU,.Uk bur u•,;I t ..... ıcet· 
"1~11;,..; ve faJr11t bun"' mıtlf,.h;ı r()~ .,,\j 
hi,, ,.k,,,.,o .... :k ı'Tltiyular vcrmeırinl. 

derl'it etmektedir. 

!C··IS. .,,:ı .. ,.ı. .. r,.ı .. ,.; J ... ,...,, •..f: .. ,,r 
J..onttrı. 29 ( A.A ) - Londra. Pı· 

ris ve Roma arHında Peteraon ve Sint 
Ouentin tuafı,,dan viicude v~t; .. :ımi• 
olan yeni 1>1r plln cs.aıı tutulmak 5U· 

retiyle sulh müzakerelerine devam e· 
dilmektedir. 

Hususi hir kaynaktan hildirilcHfine 
ıöre Mu1101ini. "imdi daha az ltilifgi
riz dav .. anmaktadır. 

[Italyanın böyle bir teklifi kabul 
etmesi ilk isteklerine ıöre büyük bir 
ıerileme olacak Zira baslangıçta Ha 
be~Jer ltalyaya iktıaadi imtiyazlar ver 
meyi kabul etmiıler ve Jtalyanlar vc
dlecek imtiyazların mıntakaaını aske
ri ve ıiyasl kontrolleri altında bulun
durmayı iıtemişlerdi. Eğer bu eau il
ı:erindc yeniden 11rar etmek isterlerse 
ıon zaferlerden mlnevi kuvvetleri ar 
tan Habeılerin bu ite yanatmamal~rı 
muhtemeldir. Dıı Bakanlıklar kcılisle
rinde bu projeler hazırlanırken Italya 
dı kendini petrol ambargosuna hazır
lamaktadır:] 

Kralın alfeJ:lmeai11Cfe ıarar ettiii 
V en!ur$t General Kamena ile 

Kralla Jıonufan liderlerden 
M ihalaltopulo• 

Konclilü ile birkaç ikinci •ınıl kral 
cı l.iier itirıu etmektedir. Aıaiıda
ki telgral Kontlil"•in •eltter kralcı
lar tarafından ltat'i>,,.,. heicn"lme 
dilini ve bir hakarete uiraclıiını 
.;:;: •Ntermektedir. l 

Atina, 29 (Özel) - Dün vaktile 
kurtuna d:z ilen eıki nazırlar için 
yapılan ayine Batbakan Kondiliı 
tarafından sönderilen çelenk kurıu 
na. dizilen nazırlardan Stratoaun oi 
lu ıle Prodopapadakisinyeieni tara 
fından iade eclilmittir. Bunlar bu 
nazırların kurşuna dizilmesi için en 
büyük &mil olan Kondiliıin çelen _ 
iiml babalannın •e amcalannın me. 
zarlan üstüne koydurtmak iıtem• 
diklerini .öylemitlerdir. 

Blöl rnü1 Delil mi1 
[Dün ve •vvellti ,ün Atina. «1hlı 

larınaa a.lıerler ( yap.ın K011di • 
lü I) eli~• ha~ıraralt dolQfmıılar ve 
Atina ;• hiitün hüJliilt rütheli aahit
lerin Konclilule ayni lilıircle hulun. 
tluklan )IG)'llmııtr fU t•l•ral ota hu 
ya,,.ntıların hir .;,,_.; hlölw olclaia 
nu •iMterm•lıteclir: 1 

"Jetorduları marat•lllii rütbesineyükseltllen kumandan.ar 

Atina, 29 (Özel) - YükMk 
mevkilerde bulunan Generalleria 
ve büyük rütbeli ıubayların Kral 
tarafınd~. •erilmesi iıtenilmit ıe • 
nel affe ıtıraz etmek için iıtif aya 
karar •erdikleri hakkında çıkan • 
lan yayrntılar Üzerine Kral Kondi
liı ile Sü Bakanı Papa•oa'u çair • 
rarak bu ~ayıntılar hakkında iza _ 
hat i.temittir. 

Kondilis bu yayıntılann doiru ol 
dutunu krala temin ettiii halde Sü 
Bakanı kat'iyyen böyle bir teY bu. 
lunmadıiını aöylemittir. 

.._ Orllulan Bqlıumandanr oe Horı,iye Komi.eri Verotilol, Horlnye Ko..U..ri TiyalafifeV•lti; Gen•l Kur

._,, llatltam E•9rol; Sü.,..; Mülettİfİ Bu4iynni; U..ıc Şarlı Onlaları ICrırrH111tlanr Bilolwr. 

Gene olntClllı / 
~t~ 29 (Özel) - Kralın bat-

i 
katıbı ~~sel~puloı dün iki saat 
Demercı ıle aörii4miiftür. iki saat 
devam eden bu konutınalarda kuru 
lacak it kabinesi hakkında sörüfiil 
müttiir. 

Demercinin ıenel af ilinmı ka • 
bul ettiii anlatılm11tır. Fakat hem 
Caldarise taraftar olan hem de Te
otokiı ile birlikte bulunan ahali 
partisi aayla•ları bir it kabineainin 
lrurulm .. ına taraftar bulunmamak 
tadırlar. 

ICatimerini l'Heteai it kabine.; 

J GrrandJaDQ 
ALEKSANDR'ın 

1-iA. T l~ALA.~~\ 
\\ 

No. 4S Çeviren . lVt. t<asım 

Bu Harp Muza.f f eriyete 
Devam Elmelıdir. 

Bu Anda Su:hü Düşünen Haind· 

Çar ile Veliaht hü)'iile umumi ltarar,cilata (Baıltrnnanclon oltlrılu Pli 

Nikola, böyle bir kanaatin ıevkile 
bakınız, Franıız sefirine ne haber gön
deriyor: 

- Ruıyayı kurtarmak için, belki de 
bir kefaret kurbanına ihtiyaç vardır. 
Bu kurban ben olıcatım. Allahın tnk· 
diri yerine ıelıin. 

Erteıi gün-il naıırlarını topluyor 
ve kuru bir sesle onlara lı:aranru bil
diriyor. 

6 Eyhllde. ordula .. mrn kumandaıırnı 
bilfiil eline alıyor ve onlara ıu emri 
ıönderiyor: 

"Nmal zaferden tamamile emin o
larak Rusyayı sonuna kadar müdıfı· 
a r.tmek vıı.zifemir.i ifa edecefiz ve 
vatanımraın ıerefini kırdırmamafı 
~h.-cıfız." 

Mabilev'deki bUyUk umumi karar· 
~· yerlqti: cephe siyaretleri vı 
Selo - Çırakoye'cle tsıuca stirilniltle
ri latiJM ediline. Nikola, •radan ay· 
nlmadı. 

Çar, Allaha ve tarihe lı:a111 yüklen· 
dili mH'uliyeti vicdanen müdrik ol
duğu halde aon dakika11 ka•ar çolı 
...._ .-i• ~ lt•ıı.. .. •••w•• -~ 
sifeainl ifa etti. 

O, bı•kumandan!•lı:tan ve tahttan 
fera~ıtini, aııcıok tıhtrnrn devrilmesi, 
pıvitahtını ihtililcilerin hikim olma· 
11, bilh1111 generallerinin - ki bu g~· 
nerallerin hepsi lı:endiıinden yüz çe· 
virmisti - kcndiıini terketmeıi ÜT.e
rine kabul etti. 

Böyle iken askerlerine. şu sözlerle 
veda etmrdcn ayrılmadı: 

"Pek sevcili Hkerlerim 1 Size •on 
defa hitap ediyorum. Bu harp, mu
zafferiyete kadar devam etmelidir Bu 
anda sulhii düııiil'\en ad"m ha:ndir. 
Ben, kalplerinizde güzel vat;ıınımmn 
muhabbetinin sönmediğine emini,,,. 
Allah aizi takdiı etsin ve büyük ıchit 
Sen - Jorj aizi muzafferiyete isal et
sin!'' 

Bu veda iJe Giyom'un vedaı na
snıda nekadar fark var! Kavscr . Ho
b•ndaya kaçarken askerlerine bakma
d ktan maada bir söz de ıövlemcdi. 

Nikola. Tobolıkta, sonra Ekateri
nenburg'taki mahpuıiyeti müddetin
ce. bir an bile sinirlerine hakim ol
maktan ve lzıetinefıial korumalrtan 
aeri durmadı. o kendisini, ıulrutı1e 
ark11rndan sUrUkledl diler sevdik
lerini beldiyerı fecı ıık•beti de çok iyi 
takdir ediyordu. Muhafızlarınm hlı
k19retlerine. imparatoriçe ile, yalnız ıu 
suretle mukıbele ediyordu: 

- Sabredelim Bu fcllket. bize, Al· 
1ahtan geldi. Haırcti ta son nefesine 
kadar ıstırap çekmedi mi? 

1918 martında, Kremlin diktarlart· 
nın Alman kuvvetleri önünde boyun 
eierek Breıt - Litovsk muahedesini 
imza ettiklerini öirendi. Birkaç Moa
kova gaaeteai de. muahededeki bir 
maddenin çar ailesinin ut ulim Al
manlara tealinıini ihtiva tttiğini, ka· 
palı sözlerle yamuştı. Bu gazeteler. 
den biri imparatorun eline ceçti : 

- Bu, beni milletimin cözUnden 
dUfünnek ~ uydurulınuı bir ıeydir . 
dedi. Muabedecle, balı:ilı:atea, böyle bir 
ıey vana, bu. BolaevUderin bana en 
büyük hakaretleridir. 

Ka71er çar ailMini 
kurtarabilir mi idi? 

Giyom, onlan 9olıevilı:!erin ellnd~ 
ölnaete terketti. Bu itham nekadar 
alır oluna olıun, hiç tilphtsia, bir 
cün. tarihe de geçecektir. 

Ekatinenburg faciaaından yedi ay 
evveliıine, yani 19 l 8 senesi klnu:ıuu
niıine lı:adır, kıyaer, bir aöıle çar ıi-

kurulmaaının ıuya düttüiünü yazı 
yor. 

Atina, 29 A.A - Kral tarafından 
çainlan General Kondilia. bakan _ 
lar toplantı11ndan ayrılarak Hraya 
ıitmittir. Generalin avdetinde top. 
lanbya de•am edilecektir. 

lesini kurtarabilirdi. 
Hatırlardadır ki bu tarihte ya 

1918 kinunuaani ayında, Almanı 
hiçbir mukavemete uıramadan koll 
rını aallıya aallıyı Petrogradı do& 
yUrilyorlırdı. Lenin, bu vaziyet önü 
de. her ne pahaaına oluru olsun 
ne gibi ıerıit dahilinde bulunursa b 
lunsun ıulh istediğini açıkça söyl 
yordu. 

Yine hatırlardadır ki, Brest • 
tovak muahedesini Alman murahh 
ları Berlinden ıetirdiler ve hiçbir m 
n.akap kabul etmeden Bolşevik m 
rıhhaslanna inua ettirdiler. lm 
emrini Lenin vermiıti. 

O ıamanlri Sovyet Hükumetin 
zayıf vaziyetine göre. muahedey 
Moakova diktatörlerini. çır ailesi 
derbal aerbeıt bıraktıracak tekilde b 
madde konulmasını çok kolaylık va. 
dı. Ruı milleti harbctmeğe o kad 
azmetmitti ki, Breat - Litovılr konu 
malınnda Bolıevik murahhasları 
kurtarma maddesini de. diğer ara. 
terkine ait mıdaeJeri kabul ettikte .-.w Na 1rkarrmdın kabul ederler 
Hatıra gelir kf, çar ailesini kurtaıı 

mık vazifesi Ruıyanın müttefik" ola 
Fransaya dü!erdi. Fransadan böy 
bir teklif vaki olaavdı. Kremlin di 
ta törünün kat'i reddine uğrardı: çü 
kü Lenin Fransayı, en büyük düsmın 
addediyordu. Bu t("klif önünde Leni 
bir defa daha, )-Üksek sesle. Rom 
nof asaleti ile garp kapita 'istlcri ar 
sındaki C4niyane menfaat b;rliğinde 
bahseden nutuklar irat edecekti. 

1918 senesi iptidalarr da çarı, çar 
çeyi ve evlatlarını kurtarabilecek te 
bir adam vardı: ikinci Giyom 1 Onu 
elinde herkesinkınden ziyade bir ku 
tarma vesilesi vardı. Sonra, çar ailes· 
ni kurtarmak, herkesten ziyade onu 
vazifesi idi; çünkü o, her hükümda 
dan ziyade Romanof ailesine akra:ıa. 
lık ve samimiyet bağları ile bağlı id 
Kayaer, husuıile küçük Çareviç 
(çarın oğlunun) aafdıcı da bulunu 
yordu. ı 918 ıeneıi temmuzunun 16 an 
cı geceıi bu çocuk ta babası, anuı v 
dört ablası ıibi öldürüldü. 

İkinci Giyom bu faciayı, -tak 'aııı 
cereyan ettiiinden bir gün sonra. l:ı 
Ruı zabitinden aldığı bir melctuı.ı tcı 
öfrendi. Bu zabit, General Leontiyc 
idi. 

Bu ıeneral, harpten evvel bir R:.ı 
alayına kumanda ediyordu A ıa} ı 
ismi Viberg idi ve Kaysere de onu 
fahri kumandanlığı verilmiştı. Ma 
lumdur ki harpten evvel hüldimdar
lar, birer cemile olarak, rl' ~er hli· 
kümdarlara, kendi ordulanndı böyle 
fahri kumandanlıklar verirlerdi : bu 
tarihi bir an'ane haline girmişti Gi 
yom da Vibore alayının fahri kumaıı· 
danı olması bundan ileri 2eliyordu 

General Leontiyef ıördüfü vu:if~ 
nin icabı <'.arak. doğrudan doğruy .. 
bir mafevkı olan kaysere müracaat et
mek salahiyetini haizdi. 

General, mektubunda. iki hüküm· 
dar arasındaki ateşli sevgiyi ve bıri· 
birlerinin çocuklarına gösterdik14' .. İ 
tefkati hatırlattıktan sonra mektubu
nu f(jyle nihayetlendirmişti : 

"Sir, imparator aileaini kurtarmail 
için ne yaptınız? Hiçbir sey y;aı.m.ı
dınu:. Moakovıdalri sefiriniı ltirba
hm tek bir sözü. çır ailelinin h•vcıtı· 
nı kurtarabilirdi: çünkU hıvat meıe
leai Bolfeviklerce de ehemmivf't~ ah· 
nan bir ıeydi: cünkü onlar dı ıcendi 
hayatlarını düşünmek mecburivetin
de idiler. 

Siz. valnız onların imdadına kucı
mamakla kalmadınız,. bu hususta '{il· 
çücük bir protestodan bite kaçındı· 
nızl" 

Genıeral Leontiyef'iıt Giyom'ı. yaz. 
dığı mektubun son kelimeleri ~un ar 
idi : 

''Kardeşinizin kanı eJJeriniain iıze
rindedir f" 
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italyan - Habeş Cephesine Bakışlar 

[Habeş toprağındaki büyük öavayı halledecek olan iki taraf ordularına ait yukarıki resimler. cephenin muhtelif safhalarından alınmıştır. En yukarda •iki resimd 
cepheye eşeklerle yapılan sevkıyat ile bir menzil kolu ve yine cepheye yol açan bir tank görünüyor. Alttaki diğer resimlere de bakarsanız, sevkıyatın devam etmek 

te olduğunu, devam eden harp içinde büyük çarpışma için de yeni hazırlıklar yapıldığını anlıyacaksınız.] 

Sovyet Rusyanın 
italyaya cevabı 

"Temp•" dan: 

Mo•kova huşusi muhabirimiıulen: 
Sovyet Ruıyanın ltalya notasına 

cevabı istikbalde çıkacak netice ne 
olursa olsun Sovyetler Birliğinin U. 
luslar Kurumunun kararına riayet 
İradesini gösteriyor. ltalyanın elli 
devlet tarafından müttereken alı • 
nan kararın izahını Sovyet hüku • 
meti nezdinde aramasına hayret e· 
derek, Sovyet notaıı on ıenedenbe • 
ri Moskova ile Roma arasında mev. 
cut dost münasebetlerin devamını 
§iddetle an.u etmektedir. Sovyet 
hükümeti, kendi heaabma, Habetiı 
tanın umumi kaide haricinde tu -
tutmasını, ve tecavüz vukuunda, Ce 
nevre kurumunun herhangi bir aza 
ıının hukukunu ona da tanıtmama. 
aını imkanaız telakki etmektedir. Mi 
aakın 12 inci maddesinin ihlali, bü
tün kurum azalarını otomatik bir ,e 
kilde 16 mcı maddenin tatbikinden 
doğacak mecburiyetleri kabul vazi. 
feaile mükellef kılar. Sovyet notası. 
na göre, eaaaen, irtibat komitesi zec 
ri tedbirleri genitletmekten ziyade 
kısmı§ bulunmaktadır. 

Yugostavya'da 
Havacıhk 

"La Bulgarie" den: 
Yugoslavya Ingiltereye birçok tay

yareler sipariş etmi~tir. ,Bugüne gele
ne kadar, Yugoslavya tayyarelerini 
Fransadan alıyordu. Yapılan tecrü
beler lngiliz tayyarelerinin ihtiyaca 
daha uygun olduğunu göstermiştir. 

Bundan başka, Yugoslavya Hüku
meti artık hiçbir yerden tayyare al 
mamak niyetindedir. Tayyareleri ken
disi yapacaktır. Fakat bu tayyarelerin 

-~~-..... '""·.,,·,'-"-1eri In iltercden gelecektir ve 

Biri Dansöz, Biri Otelci Olan 
iki Başvekil Kızı ... 

Amerika italyaya 
Petrol verecek mi? 

"Nev-York Times'' ten: 

Bundan bir kaç gün evvel Jngiliz 
Bakanı Cburchil'in kızı Sara Chur_ 
chillin danaözlüğe baıladığını ve 
pek yakında sahneye çıkacağını yaz 
mıttık. Bugün de İngiltere Başve • 
killerinden Mac Donald'm kızı lsh 
bel Mac Donald'ın ötelciliğe baıla
dıiını öğreniyonız. 

Miı lıhbel Londrada eıki ve çok 
güzel bir oteli almııtır ve yakında 
bizzat oteli idareye baılıyacaktır. 
Bu otelin ismi "eski aapan hanı,,dır. 
Bu otelin hususiyeti ıucuk çorbaaı 
ile "ale., ismini taııyan bir nevi in. 
giliz birasıdır. resimlerin Berlinde 
Miaa Sara Churchill'i yeni dansöz 
arkadaıları arasında dana ederken 

virmit olduğu filmlerden biriıinde 
rolüne hazırlanmak Üzere makyaj 
yapmaktadır. Cünkü Miı lshbel si
nema artiıtliği de yapmıştır. 

Mac Donal.~'ın kızı, yeni açacağı 
otelde fakirlere paraıız yemek te 
yedirecektir. ___ __.&;.. 

iskenderiye, ingiliz 
Deniz üssü 

İç Bakanlığının arzuau üzerine 
birçok petrol tirketleri İtalyaya pet 
rolgöndermeye muvafakat elmit oL 
makla beraber, muhtelif petrol ,ir -
ketleri direktörlerinin fikirlerine ka 
hraa, bütün şirketlerin bu yolda mu 
vafakatlerini temin etmek madde
ten imkansızdır. Bu direktörlere gö 
re petrol gönderilmesinin en pra . 
tik şekilde önüne geçilmesine yega 
ne çare resmen bir ambargo konul • 
masıdır. Bundan başka, direktörler 
ltalyaya petrol gönderilmemesi hu -
ıuıunda karar vermek mesuliyeti -
nin neden kendilerine düşeceğini 

aonıyorlar, bu mesuliyeti Amerika 
hükumetinin üzerine alması kana • 
atini ileri ıürüyorlar. 

Amerika petrol tirketleri, Habet 
ihtilafının hallinden ıonra da hal _ 
ya ile it yapmakta devam arzusun 
dadrrlar. Şirketler, İtalyanın milli 
bir buhran esnasında kendisine pet
rol göndermedikleri için mukabelei 
bilmisil yapmak tehlikesinin önüne 
geçmek istemektedirler. 

Zorla Güzellik Olur mu? 
Kızıltopraktan B. Cihat imzasile: 
"Kırk bef yafındayım. Bugüne 

kadar evlenmedim. Kadınlara inan 
madığım için bundan yedi yıl önce 
u%ak akrabamdan birinin yetiın 
kalan kızını yanıma alarak büyüt
tüm. Yetiştirdim: m'.kt'-b• verdim. 

iki karde§ araamda 
Bcşiktaştan M. Gülsen imzas 
"Çocukluğumuıulanberi be 

büyüdük. Onlar iki erkek ka 
ve aenelerce hep bir karde 
idik. • Fakat mektepten çık 
şonra babamın beni onlardan 
mak İ•temeai üzerine küçük 
fİ ile aramızda uzaktan uza 
rin bir an/afma ve aeVİfme. bl 
Onunla mektupla1ıyor, gı~ 
randevular vererek bulufuyo 
ta •İnemaya bile gidiyorduk 
gÜn onun büyük kardefinde 
mektup aldım. O da beni şecJ 
itiraf ediyordu. Evvelô ceva 
medim. Sonra tekrar edince 
fİne de İfi anlatarak bir me 
onu kardef tflnrclığrmr ya~,' 
günden aonra •e•İni keamııtı: 

Liaan öğrettim. Maksadım onunla buki geçenlerde beni kardef1 
evlenmekti Bunu da arada birken. Eınemada gördü. Yanımı 
diaine ihsaa ediyordum. Halbuki rek kardefilai ve beni tahk 
mektebini bitirerek yetifen bıı k::: 8€ni babaiSD aöylemelıle 1 

ıimdi baıkasını aevdiğini •Öylüyor. baflaclı. Evde kardeıine k.ar 
Benim senelerdenberi beslediğim o'erece ficldet göatermİf· Şırn 
hıılvavı vıl>an. şpnelerdenberİ verdi- ben de kı;,rkuyoru:ıı, buluıa 
iim emekleri hiçe aayan bu kı:ıı llnkikaten babama haber 
Ü%erİnde ıidcletle hareket etmefe ~mden çok korkuyol'Clm· N 

gilterenin lskenderiyeyi Akdenizde hakkım yok mudur?" lım?" 
"Elmusavver" den: Sevgi iyilikle, minnetle satınalına- Babanıza haber verirse on 

kendisine bir deniz üssü yapmaya d ğını v Nahaı - Henderaon anla,ması ne. maz. Her şeyden evvel bunu kabul bir aşk mektubu yazı. ı . 
matuf hazırlıklarda olduğunu görü t · l~ d B .. ·d d" d·- · · ·çin ıntıkam 

ticesi bütün dünyaya karşı memle - yoruz, bu hazırlıklar bir hayli ~;~1~üz.z1~. ~ize0t:r~~e ~~~e~ta~ı;: ~:~~fığ~~: ;~~~~~s~niz. Böyle 
ketimizin iıtiklalini tanımıt olan in ilerlemiştir. Bu husustR İngiltere ti ğım başka suretle ödiyecektir. Sizi !ar kolay kolay aul~?11yac 
giltere, Mısın hiçbir zaman bir müs · 1 · · h bir koca gibi deg·il, bir hami gibi sev- gönderdiğı' mektup mukem caret nazırının fU aöz erını atırhyo 
temleke yapmayı iddia etmemiş - ruz: diğinden dolayı ona şiddetle mukabe- vesikadır. Sevdiğiniz ge~~e .. ~ 
tir. Yalnız bu anlaşma ile, iki taraf, le etmek büyük bir haksızlık ve günah da bir çocuk değil ya: buyu 
herhangi birisi tecavüze uğrarsa - Bizi meşgul ~decek olan aske- olur. Hele kendinizi zorla kabul et- rüm işlemediğine, sevme~ . 

---Lı • ...ı:._~ ............ ı.u&1~JU...w:~~:M11.J~-».ı~-~i~l ~l~s~k~e~n~-...Lt~i~rm~eA-~e~k~a~l~km~a~n~ız::._~özy~le:..!b~ir'...2'..y~a~nl~ı~şt~ır!...l~s~a~h~ip~o~ld~uğ~u~n~a;;,_:g~o~·r~elık:e~n-d_•~0_J1 
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Haftanın Lik Maçlar. 
On iki Takımın 

Maçlar Ne 
Pazar Günü Yapacağı 
Netice Verebilir? 

• 
11

• 'Bu Pl&ar, üç ıtatta, biridci küme-
ın altı lik maçı daha yapılacatır. 

trı Fenerbahçe ıtadında yapılacak ilk 
d aç Anadolu ile Fenerbahçe araaın
t'~dır. Anadolu, birinci kümeye ıeç
~ .. ten IOnra eski birinci kümenin 
)'~r~ klUbü ile yaptıiı dört hçtan 

112iinUn akı ile çıktı. Bu dört takım
dan lıtanbulıpor ve vefa cibi daha 
~~vttli ve tehlikelileriyle berabere 

a dı, Beykoı: ve Süleymaniye cibi 
~a Yı(çalarnu da 2 • O cibi iyi bir ne· 

te Ue yendi. 
il An.dolunun bu paı:ar Fe1terbahçe 
t e Y&pıcağı maç, eılri birinci küme 
. ak~llllanna kartı ıeçireceti betinci 
~tihandır. Anadolunun ıeçen •ene
~ın !&Dıpiyonu olan ve lıtanbulun en 

1 uvvetli takımı olarak tanınmıı bu· 
d~.naıı Fenerbahçeye kal'fl da, ilk 
• 

0 rt ınaçtaki kadar muvaffak olaca· 
&ını ıCiylemek dotru bir tahmin ol
~az. Ancak düzelin, ıoiukkanlı ve 
d atta her takımımızda cörülmediğin-

en claha kombine futbol oynıyan A
nadoluluların Fenerbahçe için bir 
tehlike olma~ bile, hiç de ihmal edil
llıerneıi llzımcelen bir ekip oldu&unu 
takdirle kaydetmek doğrudur. 

. kendi ıemtlerinde meydana cetir
:1kleri sahada mütevazı çalıtan Ana
.olu futbolcüleri, ne olursa olıun, 

:ırn~ye kadar ıördüklerimize cöre, 
crnız ve zevk verici bir futbol oyna
~ktadırıar. Fenerbahçeye yenilseler 
ıle, bu mağlQbiyet onların tuttukla

r~ .&Uzel fut bol yolundaki kıymetle
tını dUtürmez. Geç~ ıene Fenerbah· 
~eye yenilen takımlar araamda Ana
r·?~udan daha kuvvetlileri ve daha tec: 
u elileri vardır. 

b' Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe le-
1 ıne bitmesi beklenilen bu maçlitı 
'Y~~ ayni ıtatta tıtanbulıpor ve E-

up takımları kartılatacaklardır. 
la lıtanbulıpor, ıeçen pazar Galata· 

.. ray karızaında çıkardıtı canlı ve 
~Uzeı oyunu tekrarlarsa, timdilik Sü
n Yll\aniye ile birlikte kümenin ıo-
1 unda ıelen Eyilbü yenmeıi ve bu 
. c.n~ ilk calibiy~ti idrak etmesi en 

Birinci lıümenin Y9ni teılıilôtı ifincle alıi meulıiini maluılaa edip ede • 
mİY9cefİ meralı edilen lleıiltt"f tcılıunı 

fakıyet sayılabilecek ve ikinci devre 
lik maçlarında bütün futbol kadroıu 
iıtifade edilir vaziyete prince Güneı 
Galatasaray karı111na, en korkacafı 
kuvvetli ve tehlikeli bir rakip olarak 
dikilecektir. 

Yukardald tahminlerimize ıöre bu 
pazar ıünil yapılacak altı lik maçın
dan sonra pazartesi sayımıı:da nqre
deceğimiz takımların tAnif cetvelini 
atağıdald tekle ıokacafmun samyo-
ruz: 

1 - Fenerbahçe. 
2 - Gilneı. 

\ 

3-Anadolu. 
4 - İıtanbulıpor. 
5 - Vefa. 
6 - Galatasaray. 
7 - Beşiktaf. 
8 - Hilll. 
9 - . Beykoz . 
10 - T.opypı. 
1 ı - Süleymaniye. 
12 - Eyüp. J 
Panrteai günü yapılacÖ bir mu-

kayese ne dereceye kadar yanıhııadı
ğımızı meydana koyabilecektir. 

S. G. SAVCI 

Herkesin Hasedini Uyandıran 
Şampiyon bu sefer de galip 

~~ ........... __ lllifP' ______ ._.,;;;;...:;,~ 

~ç lli1ii ve Topbpı araıındadtr. 
ilc~lbeıa hemen ayni kuvvette olan bu 
ra~ takun arasındaki maçın hanci ta· 
&U l,!bhıe biteceiini keıtirmek biraz 
ın Çtıar, Bununla beraber, gol çıka!\
~~~ h~ıusunda Hilal muhacimlerine 
şu ıf bır üstünlük vermek lazımgclir. 
'l' halde maçın neticesi daha fazla 
ıca06"~apı müdafaasının göstereceği 
Ş ilıyete bağlı gibi görünmektedir. 

taı ~ref ıtadında ikinci maçı Betik
lco ile ~ykoz oynıyacaklardır. Bey
}'(i z, b.u ıeneki maçlarında, batta E· 
birp &ıbi kümenin sonlarında gelen 
~af takımla bile yaptığı maçında mıs
liy ~kıyetsizdir. Gol çıkarmak kabi
bi)~ti az bir hücum ve gol yemek k.-, 
lle

1
Ykti fazla bir müdafaa hattı ile 

ıca; ozun, Beşiktaş gibi bir takım 
ti ll•~da, bundan evvelki tehlikele-

~tçıreceği fÜpheıiz gibidir. · 
llıa tçelinı Taksim stadına: Orada ilk 
o~ ç 'lefa ile Süleymaniye arasında 
~tl~~r. Süleymaniye, bundan ev
ltrd uç maçta uğradığı mailubiyet
~ yıı ıonra kalkınabilmek için· bel
Olar.kfa,yı timdilik en müıtait takım 
'1ıtlc &öreuktir ve bunun için ol
~ ç. ıayretli oynıyacaktır. Fakat bu 
rıtJ'ıl da, pek farklı ve büyük bir 
fa 1 ~ halinde olmamakla beraber Ve
hn~~ine bitecetini tahmin etmek 

j."1 ~laıu sanırız. 
rı~ ~ ıtadındaki ikinci maç GU
biç ile Galatasaray arasındadır ve 
~ıı •::beıiz haftanın herkeı tarafın
tıı tıı\i)ırt &Cizle ve merakla beklenen 

l'ı iın maçıdu. 
oı~ il\ kadrosu ile çık~ıı imklm 
'iSni~ Güneıin, dünkü yuımısda 
~, ~11inıiz cibi. tecnibefi ve tanın
htıı1, ~taaaray takımına karıı - ıe
biltıc ·tiıü ıene dün anlattı&ımız her
'i ~b:ir ıiirpriz dıtında.- yenilmeta- r .. 1._ liirWecek bir neticedir. An
'~ -lllltfin muvaffakıyet derecesi 
~~lct~1 y•ticenin tekliyle iSlçWebilc
-.r1tq · ani Güneıin uici ve büyük 
kl%ıJ1r lletiee dıtmda, meaell ı - O 

._. bir mailfibiyeti bile muvaf-

On iki "cle&Welıli maçta en te.ttiAeli lturnr O!an Kanadalıyı puvan ~eıabı. 
le mağlup eden dünya vaıat ıiklet fGmpiyonu Franaı:z Marıel Til genç 
rakibile yumruklaıırken (Fotoğrafta arkada gözüken Kanadalıdır) 

Amerikalıların, lngilizlerin bir 
türlü çekemedikleri dünya vasat 
ailclet bolu ıampiyonu Fransız Mar 
aelTil'i dövebilecek kudrette bir ra
kip aranıyordu. 

La Buruyar iamindeki Kanadalı 
bokıöriin Fran11zı hakhyacak kud
rette oldufu aandıyordu. 

Dünya •uat aiklet f&lllpİyonu ile, 
t&JJlPiyonluk menuubahiı olmıyan 
bir maçta ka11ılaıan Kanadalı on 
iki deYJ"elik müaabakada puvan be-

ıabile mağhip olmuıtur . 
Kanadalı bokıör, birçoklarının 

Ümitlerine rağmen Fransızı mağlup 
edememiıtir. Yalnız ilk devrelerle 
aon deVl"ede faik dövüıebilmittir. 

Mütehaaııslar on iki devreden da 
ha uzun olacak ikinci bir m11çta Ka 
nadalının galibiyet ıansının daha 
artacaiını umuyorlar . 

Bu ikinci maçm dünya ıampiyon 
luğu mevzuubahis olacak tekilde 
hazırlanacağı zannediliyor. 

r B i L O i R i K L E R ı j nin maçlarda arsıulusal kılığı olan si-
- yah ceket ve pantalon giymelerine ve 
'-"-- ------------- F . federaıyonunun armasını göğaün-

Hakem Encümeni de taşımalarına, 
kararlan 4 - Şimdilik hakemlerin ıünde i-

Türkiye Tutbol federasyonu hakem 
encUmeni 22-11-35 tarihinde baıkan 
Nilshet Abbaaın baıkanlığında topla· 
narak apğıdaki kararları ittihaz et
mittir. 

1 - TUrkiyede yapılacak federe 
klüplerin reamt ve özel maçlannın fe
derasyonca licilli ehliyetli hakemler 
tarafından idare edilmesi mecburiye
tinin F. federaıyonundan istenilmesi-

ki maç yapmalarına izin verilmesine, 
4 - Ellerinde ehliyetname bulun

mıyan bazı hakemlerin imtihana tabi 
tutulmalarına ve muvaffak oldukları 
takdirde kendilerine ehliyetname ve
rilmeıini, 

5 - 'Hakem toplantılarına 3 Birin
cikinun salı günü akşamı saat 18,30 
da Beyoğlu Halkevinde lstanbul böl
ceai Merkezinde ba1lanmaaına. 

• ne, 30-11-935 cumartesi icra edilecek 
ı - Hakem ve hakem namı:etleri- maçlar: 

Fener atadı: Alan cözcilıil : Şaı:i 
Tezcan, Fenerbahçe - Anadolu B 
takımları saat 13,30 hakem Şazi Tez
•n, lıtanbulıpor - Eyüp B takımla
n saat 15,15, hakem Şaı:i Teı:can, 

Şeref ıtarı : Alan ıcszcilıü: Samim 
Talu, Topkapı - Hilil B takımları 
13,30 hakem Samim Talu, Betiktaf -
Beykoz B takımlan aast 15,15 hakem 
Halit Özbayrak, 

Tabim ıtadı: Alan gözcüsü : Saim 
Turıut, Vefa - Süleymaniye B ta
kımları saat 13,30 hakem Feridun Kı
lıç, Galatasaray - Güneş: B takım· 
lfı saat 15,15 hakem Bahaettin, 

1-12-935 Kinununevvel Pazar ic
ra edilecek maçlar: •u .. 1ı·ı· 7 11• ı ılt maçlannın en kuvuetli takımlannJan Fenerbalaçe 
Fener atadı : Alan gözcüsü : A. Adem 
Gö~rlüm. Kasımoasa - Bevlerbevi. 
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Eskişehirde 
Atatürk Abidesi 
Eskişehir ve Antalya abide

leri granitten olacak 

Ankarada emniyet abidesinin ya
nın kalmıt olan akaamını tamamlı
yacak olan Alman heykeltraılann 
dan profesör Thorak ıebrimizde bu 
lunmaktadır. Dün Parkotelde pro.. 
feaör Thorak ile ıöriiferek abide 
hakkında izahat aldık. Profesör di 
yor ki: 

- Emniyet abideıinin iki cephe.. 
ai vardır. Biri eaki Ankaraya ba • 
kan kıamı, diğeri Y enitehire bakan 
kıamıdır. Ankaraya bakan kıamı ik
mal edilmittir. Y enitehire bakan 
kıamı da ben yapacatnn. Benim ya
pacaion kıamın ana hallan tunlar. 
dır: 

Bu kısmın ortaımda bir kabart • 
ma vardır. Bu kabartma üzerinde 
Atatürkün granitten altı met _ 
re yükaeldiiinde bir heykeli, hey
kelin ıafında ve solunda temıili bir 
takım fiıürler vardır. Bunlardan 
biri Türkiyede eaki ve yeni devir -
leri temıil ediyor, bir senç ve bir 
ihtiyan elele vermit olduklan hal 
de söıteriyor. 
Diğer taraftaki filt'Ür de kuvvet 

ifade etmektedir: Bir adam elinde 
bir kılıç tutuyor, diieri de elini kL 
lıcm kabzaıına koymu9tur. heyke
lin altında bir tarafta endüıtri, ıa
nat, kültür, ilim ifade, diier tarafta 
da ziraati temail eden kabartma re
simler vardır. 

Abidenin bu kıamı niaana kadar 
bitirilecektir.,, 

Profeaör Tborak Eıkitehir Ye An
talya için de l'J'anitten birer abide 
yapacaktır. 

Eıkitehir abideainde Atatürkiin 
altı metro :rükaekiliinde l'J'&nittm 
bir heykeli bulunacaktır. Bunun mo 
delleri bazırlanmııtır. 

Profeaör Tborak Türkiyede daha 
birçok abideler yapmak üzere tek.. 
lifler almıt iae de bunlar hakkında 
baılamıt olan müzakereler henüz 
neticelenmemittir . 

Finans Bakanının 
Tetkikleri 
Eliı:iz, 29 (Huıuıi muhabirimiz -

den) - Diyanbekir hattının açılıı tö
reninde bulunan Finanı Bakanı Fuat 
Ağralı, dönüşte heyetten ayrılarak 
şehrimize gelmittir. Bakan iki ciih 
kaldıktan sonra Adanaya gitmi tir. 

Mersin, 29 ~Husuıi muhabi 
den) - Pfnan• l'aıttnı P\fat 

A takımları saat 11 hekem M. Rept, 
İıtanbulspor - Eyüp A takımları sa
at l 4,30 hakem Sabih, yan hakeqıleri 
Tahsin, Samim Talu, F cnerbahçe -
Anadolu A takımları saat 12,45 ha -
ke~. A.Adem Göğdün, yan hakemleri 
Ferıdun Kılıç, Tahsin. 

Şeref stadı : Alan ıözcüsü: Sali
hattin Mizanoğlu, Altınordu - Ka
ragümrlik A takımları saat 11 hakem 
Şazi Tezcan, Topkapı - Hilal A ta
kımları saat 14,30 hakem Sadi Kar • 
san, yan hak: mleri Rıfkı, İzzet Asaf 
Beşiktaş - Beykoz A takımları saa; 
12,45 hakem l. M. Apak yan hakem
l~ri Talat Delidağ, İzzet Asaf, 

Taksim stadı : Alan gözcüsü: M uh
tar Uygur, Haliç - Anadolubisar A 
takımları ~~at ı ı hakem H. G. Ezgü, 
Vefa - Suleymaniye A takımları sa
at 12,4_5 hak:m Suphi Batur yan ha
kemlerı : T.~lat Özışık, ,Halit, Galata
saray - Guneş A takımları saat 14,30 
hakem Nur~ Bosut, yan hakemleri, 
Mehmet Ah, Nahaettin. 

• T. t. C. t. İstanbul bölıesi cüref 
heyeti başkanlığından: . 

1935 - 1936 yılı bölge güreı birin
cilikleri müsabakalarına 1-12-1935 
pazar gilnil GUncş klübilnün Kumka
pıdaki lstanbul bölgesinde devam edi
lecektir. 

1 - O &ün 79, 87 ve afır ııklet 
müsabakaları yapılacaktır. 

2 - Tartı ıaat 1 O dan 11 e kadar
dır. 

3 - Müsabakalara tam saat 11 de 
batlanacaktır. 

4 - lgtirak edecek cüreıçilerin H
ıanslı olmaları §arttır. 

Güre§ heyeti &örülen lüzum üzeri
ne 2-12-1935 pazartesi ıünü fıtanbul 
bölceıinin bulunduğu Beyoflu Hallt
evi binasında tam saat 5 te toplana
caktır. Heyetimiz aralannın o ıiln ve 
saatte mutlak ıurctte hazır bulunma
larını dileriz. 

• latanbulapor kon&Te•İ 
İıtanbulıpor klübilniln ıenelik kon

creai 30 İkincitetrin cumartesi ıano 
ıaat 17 ,SO da Eminönü Halkmnde 
toplanacakfır. 

Yürekleri iyilik için çarpan 
yurttaşlar; 

Bugünün fitresi on· beş, yir
mi yıl önceki fitreden bambaş· 
kadır. Sizden istediğimiz, bu 
başkalığı iyice kavramak ve on 
dan sonra yardıma koşmaktır. 
~,._. ...... ~~.,...----·----·.....---· .... --..J 

Adilin kuman bırakmaıı, bu iki ke· 
limeyi daima yanyana duymayı alıt
mış olanlar için inanılmıyacak bir ha
berdi. Ben de pek aldanmak iıtemc
diın doğruıu. 

Bir cim Adile raatladım ve ıor
dum: 

- Ne haber, azizim, ne ilemdesin? 
- İki haber var doıtum, dedi, iki 

haber ... Halamın kızı Şükriye beni 
evlendirmeğe karar vermiıti. Hala -
mın kızı. diyorum ama, hani öyle u
zak ve karışık akrabalarımız vardır 
ki, kendilerine bir iıim bulup ko;•a -
mıdığımıı: için ''hala, dayı, teyze., 
der, çıkarız. lıte, \)öyle bir balamın 
kızı Şükriye, bana Buı ıalı, zencin bir 
kıı: alacaktı. Araya cirdi, nihayet ai
lesini İıtanbula kadar ıetirtmeye mu
vaffak oldu. Halamın kızı beni bu ai
le ile tanıttırmak için bir tesadüf ha
zırlayacaktı, dütünüp taıınmıf, dedi 
ki: 
"- Böyle sahte tesadüfler hiç iyi 

bir ıey d'eğildir. Ben hepıini birden 
toplarım, •enin evine ıetiririm. Zen
cin ama çok sade inıanlar' her halde 
teklifi kabul ederler. 

''Bir ıün bana kız, anaıı, babası ve 
Şükriye ıelirler. Ben evde yoktum a
ma biraz ıonra bulunacaktım. İhtiyar 
biı:metçim onlan salona a1maf. Sen 
evimin yeni halini bilmedi&in için sa
lon denince gözünün önüne celecek 
şey hakikate •.ıli yalan olamaz: Per
desiz pencere, halısız yer, üç sandal
•• w ma ... tfte, •• .«·=u,-... 

çinde yataktan başka hiçbir fCY yok. 
''Kızın anası bağırır: 
"- Hani zengindir diyorlardı? Za

vallıcığın elbise asacak bir dolabı bile 
yok. 

''Ve alıp hatlarını giderler. Ertesi 
elin Şükriyeden bir mektup aldım. 
Beni kendi evinde yemef e çağrıyor
du. Dul kaldığı cündenberi Melek ab
la isminde bir kadınlı bir evde oturan 
halamın kızı, o cün yapayalnızdı. Sof
rada bana kendisi hi7.m~t etti. T -'l· 
ğıma hep tepeleme yemek dolduruyor 
du: 
"- Aman ye, karnını iyi doyur A· 

dilciğiml 

''Dediii zaman ıeıinde merhamet 
ve ıevıinin en tatlı birlctiti vardı. Bir 
kere benim tamtakır evimi cördükten 
ıonra açlıktan imanımın gevrediğini 
zannetmesi kadar tabii bir ıey var · 
mıydı? 

"Yemeğin ıonunc:la kendini tutama
dı ve kollarımın arasına düıerek ag
lamaya batladı: 
"- Adil 1 Adilciğim 1 diyordu, şim

diye kadar ı:aruret ve ihtiyaç içinde 
olduğunu bana niçin ıöylemiyordun? 
Ben •• Ben.. Benıe.. ıeni zencin zan
nettifim için.. Beni beğenmezıin sa
nıyordum. 

"Senin anlayacatın halamın kızile 
evleniyorum timdi ... Fakat bir prtla: 
Kumarı bırakacağım ... 

- Muvaffak olacak mısın? 
- Bıraktım bile .. YV.ıni ıündenb~ 

.rl PJ•••t.JOl'Wll •• par ... cebimde 
llalıyor. 

- İnanmam. 
- lnan : çünkü şimdi rehinden pi-

yanomu kurtarmaya cidiyorum. Son· 
ra da ııraaile yemek ve yatak odası 
takımlarını kurtaracağım. 

- Daha doğrusu kendini kurtara
caksın, doıtum, tebrik ederim. 

Umurbeyde Sünnet Düğünü 

Gemlik, (Huıuıi muhabirimiz bildiriyor) - Umur Beyde 
Celal Bayarm yardnnı ile bir sünnet düğünü yapılmıştır. Bu dil 
ğünde, 46 çocuk ıünnet ettirilmiı, yiyecek ve giyecekleri temin 
edilmiştir. Yukarki reiım küçükleri bir arada gösteriyor. 

Yalovada 13ayındırlık çalışması 

Yalova: (Hususi muh~b~~imizden~ f bu konak iki katlı Ye altı odalı o1a
- llçemıze bağlı Kadıkoyunde yenı caktır. Yukarki resim bu çalışmaları 
bir köy konağı kurulmaktadır. Köy- .. t . ' 
lil Ü lb. 1. . 1 Ü d . d' .. goı erıyor. n n e ır ıgıy e v cu e etır ıgı 
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Paşa bahçede TAN 

• -

Objektifi 
30 - 11 - 935 

--~-

Yukarıda soldan sağa doğru sıra ile : Başbakan ismet İnönü Paşabahçede kendisini karş~ıyan halkın ve mekteplilerin alkışları arasında 
fabrikaya doğru ilerleyor - Başbakan orada bulunanlardan birinden izahat alıyor - ismet İnönü ve Ekonomi Bakanı Celal Bayar kendilerini 
karşılayanlar arasında - Başbakan bu mes'ut açılış münasebetile söylediği nutkunu ira~ ederken - Başbakan fabrikayı gezerken alakadar· 
lardan muhtelif servisler hakkında izahat alıyor - Başbakan ve Ekonomi Bakanı fabrikanın içinde geziyorlar ve fabrikanın muhtelif aksamını 
tetkik ediyorlar · Başbakan ismet inönünü alkışlamak için fabrika güzergahında taplanan halk - Fabrikanın yaptığı bir cam kase tetkik ediliyor 

• 
• 

Başbakan I smet I nönü 
Paşabahçe Cam Ve Şişe 
Fabrikasını Törenle Açtı 
Bu sayfadaki resimlerde memleke-

., tımizin büyük bir ihtiyacını karşlla
yacak olan fabrikanın aCjıhş törenine 
ait enstantaneleri görüyor su n uz --

Başbakan ismet İnönü söylevini verirken - Cam ve şişe fabrikasının açılması münasebetile bir. söylev daha verildi - ismet İnönü ve refakatind~ 
bulunan kimseler, fabrikanın bir atelyesinde cam üzerinde nasıl çalışıldığını tetkik ederlerken - Başbakan fabrikada yapılan muhtelif şişeıerı 

gözden geçiriyor - ismet inönünün fabrika dahilindeki tetkiklerinden bir enstantane 
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TODCU Atışlarında TAN Objektifi 

TopCju Atış mekte
binin 14 iincii kursu· 
nun diin yaptı§ı ma· 
nevralardan muh· 

litef intibalar 

Dünkü Manevra 

Topçu Afiş Mektebinin 14üncü 
Kursunun Son Günü 

BüyükMuharebeAtışları Türk Ordusunun Kuvvet 
Ve Kudretini BirKerre Daha Gözönüne Koydu 

Dünkü Atışlarda Bütün Asri Teçhizat Vardı 
Topçu atıf okulunun 14 üncü kur

"!aaua aon günü olmak dolayıiile, 
~~ Metriste, asri teçhizatlı topçu
-raa&z tarafından büyük muharebe 
-laflan yapılmıttır . 

Atqlara, baılanmazdan evvel, 
~ miifettiti tüm ıeneral Halil 
-.1 Koçer, Tümentui komutanı 

t--.ı lbrahiın Rahmi, topçu •lif 
~ebi komutanı Albay Muzaffer 
h llf .. ._ı, topçu okul komutanı AL 
d •1 Arif, piyade atıf okulu kuman 
~ Yarbay Aziz ve Harp Aka de.. 
~ ÖfNtmenlerinden Yarbay Şev
i.-~ •• ~hmi. ve diier aübaylar, 
-t t.lb önünde toplanmıılardı. 
'1 T atıf okulu komutanı Albay 
) 1la , hazırlanan kroki önünde 
~Pdacak atıf bal;kmda izahat ve
·• ... lu 

~ Arkadaılar, yüzünüzü dÜfDlan 
d .fıaa dönün!.. 
.ıe;f:kten aonra, aözüne fÖyle devam 

.. ~Of»çu atıf kursunun aonu müna
L...:"- ile bir atıı yapılacaktır. Atıt -
......, laraiaoemnuzda bulunan top. 

çulann biyük bir kıamı iıtirak ede 
cektir. Topçu aletinin naırl muay
yen noktalarda toplandıir bütün oy 
naklıir ile ıöatermeye çalıtılacak • 
tır. 

Atıılanmız, yüzde yirmi bet ha
zar, fakat yüzde yebnit bet muba. 
rebe mülihazalann:a uysun olarak 
tanzim edilmittir. Bu atıtt henüz mü 
dafaaya ıeçmit bir düflll&D& k&rfl 
yapılacak yarma taarruzu mahiye • 
tinde olacaktır. 

Biz, bu dakikada, büyük bir harp 
verdikten aonra, Büyükdere - Kü • 
çükçelııımece hattına kadar ç•kilmit 
ordunun içinde bir fırkayız. Taar -
ruz, (5) kilometroluk bir cephe ü. 
zerinde yapılacaktır.,, 

Albay Musafferden aonra, topçu 
atıf okulu tabya öiretmeni Yarbay 
Mükerrem Erkmen atıf yapılacak 
aahanın topofrafik vaziyeti hak • 
kmda mal6rnat verdi. Ve bu ara -
da: 

- Oıtün mavi kuvvetler, güney 
batıya doiru ilerliyor. dü,manın ta
arruzu Küçiikçekmece Büyükdere 

hattında durdurulmuı ve kırmızı ta 
rafından püıkürtülmüıtür. 

Diqman iki battı tahkim ebnit bu 
lunuyor. Fırka topçuıu, liva komu
tanının emrile taarruzu bazırlıya _ 
cak, aoııra da koruyacaktır. ilk aaf 
hada düpnanın ıiperleri 'tahrip ve 
kontrol ateıi açılacak, daha aonra, 
atef tekıif edilecektir. Muhabere 
takımı, aantralını evvela topçu aon 
ra piyade alaylanna raptedecek, 
tayyare defi taburu üç batarya ha. 
linde mevzi alarak tümenin taarru
zunu koruyacaktır.,, 

Bundan aonra okul atıf öğretme
ni Binbatı Sabri Gürtop ortaya ge
lerek hülaaa olarak ıuntan aöyle _ 
di: 

- Piyademiz aiır toplarla teçhiz 
edilmittir. Topçu, bu atıılarda piya. 
denin önündeki itlerle me11ul ol -
mıyacaktır. 

Topçuya bir buçuk aaat hazırlık 
zamanı verilmittir. Atıı için bü _ 
tün aari vaııtalan kullanıyoruz. 
Seı bölüğünü C. rrupu emrine ver
dik. Elindeki aiır bataryaların ..._. 

milerini aeıle ıözetliyerek hedefe 1 
götürecektir. 

Bucün tatbik ettiiimiz ihtiraklı 
atıf uıulüdür. Bu uıül, ordumuza 
yeni ginnittir. Büyük ha...,te Al _ 
manlar tarafından tatbik edildiii 
halde müttefiklerimiz, bunu bizden 
gizlemitlerdi .• 
Şmdi iae, ihtiraklı ateı ıüel tali • 

matnameleriınize ıirdiii gibi, ta -
burlarmuzın kuruluıuna da girmif
tir. 

Tayyareyi aol grupan emrine "Hr 
dik. Tayyare ile atııta tanzim atı
''• tali vaziyette kalıyor. 

Diier taraftan dütmanın ketfin • 
den de korunmaya mecburuz. Bun. 
dan dolayı tedbirler alınmıttır. Düt 
manı ıaıırtmak için .... rakımlı te
peyi ıiıliyoruz,, 

Bu kıaa izahatı müteakip ilk tan
zim aletlerine baılanmııtır. Bu ıı
rada ıüel heyetten bir zat: 

- Baylar! Atıı yolları. bulundu. 
fwnuz yerden lfececeii için asağıya 
ineceğiz! Dedi. Ve orada bulunan. 
lan, top ate"lerinin eritemiyeceii 
bir yere ~ötürdü. . 

General Halil Kemal Koçer, tut 
ıeneral lbrahim Rahmi ve diier ıü
el erkanı buradan, atl§lan takip et
ıniılerdir. 

TOl'"M•leri, ilkin uzak faıdalar -
la iıitilmekte idi. Bunlar henüz tan 
zim atıtlan idi. 

Saat 12 ye doiru ardı arası keaiL 
mez bir menni ya .. uru batladı. Bu 
kesif atetin tevcih edilditi tepede, 
dürbünle bakıldıiı zaman, t .. üa • 
tünde tat kalmadıima hükmedile • 
bilirdi. 

Bu ıırada bir de uçağımız hava
da dolaımaya batladı. Arası çok 
geçmeden uçak toplan faaliyete 
geçtiler Metriı teoe, bat tabye 
ve civan bir alet ağı ile örülmüıtü . 

Kahraman topçularımızın biiyük 
bir dildıat ve iaabetle tam hedefi iia 

tüne yapııtırdıklan mermerler; bir 
yandan heaaplanarak, iaabet dere -
celeri ölçülüyor, ve dakikası dakika 
ama generale yetiıtiriliyordu. Ge _ 
neral Halil Kemal, icap eden nok _ 
talar hakkında atıılar devam ettiği 
müddetçe topçu komutanlanndan 
izahat alıyor ve kritikler yapıyor
du. 

Alet. aaat yanma doiru büıbü -
tün siddetini artırdı: Sanki bütün 

P.OLiYc 
• 

iki sopada arkadaşını öldü-
ren adam 

Galatada bir banda arkadqı Mus
tıfayı ıopa ile öldürmekle ıuçlu kun
duracı çırağı Şükrünün muhakemesi
ne dün ağır ceza mahkcmcainde ba
kılmıştır. Sorguya çekilen Şükrü su
çunu itiraf ederek demiştir ki: 

- Hana girdiğimiz vakit başkala
n da vardı. Gizlenerek ortalığın ten
hataımasmı bekledim. Sonra pence
re.den sivri bir değnek kopararak Muı 
tafayı aradım. Abdesthanede yıkan -
makta olduğunu gördüm. Hemen so-, 
payı batına ındirdim. İkinci vuruı:ta 
öldü. Ukin öldükten sonra da beş al
tı defa vurdum. Yedi lira kadar par.ı 
vardı. Onu da aldım. Buradan camie 
gittim. Camiden ıonra da yedi lirayı 
yemek için Ziba sokağına gittim. Ora
da yakalandım.,, 

Suçlu, Mustafanın kayın babaıile 
aralarını bozduğunu, karııiyle ayrıl • 
mağa ıebep olduğunu. bundan dolayı 
kendisini öldürdüğünü aöylnnittir. 
Şahitler çağınlmak üzere muhakeme 
baska bir güne bırakılmıştır. 

e Eski dolandırıcılardan Şipşak 
Halidin üçüncü ceza mahkemesinde· 
bakılmakta olan muhakemesi dün bit
mistir. Şipşak Halidin son yaptığı 
vak'a ıudur: 

Bir gün Halit, Yemişte karpuzcu 
Mehmedin serıiıine giderek doksan 

• 

dağlar yerinden oynamııtr. 

Türk ordusunun küçük bir cüd • 
nün yaptığı bu atıf talimi, değerine 
paha biçilmez Türle ordusunun ge • 
nel kuvveti ve müthit varlıiı hak. 
kında, iloata dütmana lüzumu ka -
dar fikir verebilirdi. 

Topçu atıılan aaat bire yirmi ka -
la büyük bir muvaffakiyetle aona 
ermis bulunuyordu. - S. G. 

POLı5 

Hem aJ heyetini çağırmıt· 
lar hem pusuya düıürmüıler 

Çatalcanın Nakkat köyünde ev. 
velki gün garip bir hidiae olmut -
tur. Sabri, Muıtaf a, Manıur, Hüı • 
nü ve Sait adlannda bet kiti, köyle 
rinde yapılacak düfün için Lonca • 
dan bir ince ll..Z hey ti tutmuılar • 
dır. 5 erkek, iki kadından müteıek
kil aaz heyeti Nakkat köyÜne git -
mek Üzere arabalarla yola çıkmıt • 
tır Saz heyet;n; tutanlard11n Mua. 
tafa, Seyit ye Sabri köy yakmlann • 
da puauya yatarak arabayı durdur -
mutlar, kamalannı ç9kerel.. kadınl• 
ra tecavüze kalkıtmıılardır. Hadiae 
jandarmaya haber vuilmitt ıuçlu -
lar biraz aonra ele geçirilerek ha.k
lanncla takibata baslanmıttır. 

kuruıluk mal almıt v'e beş liranın üs
tü olan dört yüz on kuruşla beraber 
karpuzların gönderilmesini söylemiş. 
Mehmet, buna inanmış ve karpuzlar
ı~ beraber dört yüz on kuruşu bildik 
hır hammala vermittir. Sultanahmet
te bir evin önünde Halit-durarak bam 
malın elinden paraları almış ve kar -
puzları da şu eve bırak diyerek kaç
mıştır. İddia makamı sabıkalı Halidin 
cezalandırılmasını istemiştir. Mahke
me Halidin üç ay on beş gün hapsine 
ve ayrıca yüz Hra atır para cezaaile 
cczalandmlmuma karar v11 ....... 



10 30 • 11. 9l5 

EKONOMi • PiVASA • BORSA 

Franus Bankau, 1 sia fwla il• 
iıkonto fi1atau iki clefa 7'0ueltth 
Yüzde 3 t• Jibele 4 ele, ft ~ 
yüzde 5 e çıkardı. Şimdi iM .. Jaacl 
yüzde 8 J1 klmattur. 

Bunua MIMbi tuelur: Bank clö 
Frana'taa altınlar bplaktau. Ve 
Frama bu altın .. hacentiaia 
önüne &'eçlDek içia paralllll kiruuu 
yükaelt:mekteclir. 

Bankanm hasinelerinclea 11 T ... 
riniaani:re kadar 133 milyon altın 
•ızmq, ~nm altın kU'flbiı 70 
milyar 3U mil1oa ·naca clipaif. 
tür. Busfin .. mıktana iki ..U:ra
n d~bi çok atbtma tiPJae ,.ktar. 
Bu çok mühim bir farktır. Ve alba 
hali hicret etmekte IMrcleYUldır. 
~tm aec1n kaçı,or? 
EierFruaus••ka .......... 

lerinde 'DJ11JaD altmlar, ...._. ... 
baam birildirclifi klld PIP'ar -.. 
kabilinde cleliftirilnüt n ita altm
Jar Lonclra Ye Nn • Y orlr 101-
tutmut olsa:rcb, biç clefU.. buaclaa 
dünya ekODC1111iliaia ltiraa. laankete 
ıeçtiği manasını ~tkaraltilinlik 

Fakat altmlar aırf apelıriilu700 
maluadile çekilmektedir. Vu\1et 
geçen mayıatakinin tamamen a:rıü· 
dir. O zaman ela Li•al hükametiaia 
franıı müdafaa edemi1eceli, bitçe 
muvaze..Uai lnarumJ'acaiı ......._ 
dilmi§, her tirli ~al ... JOD ihti
mallerine karp bulunmak için, bir
çok kimaeler Framı• BaMraNDm si. 
telerine itifııaittü. 

Fakat Unl p ar l l m en t o. 
d a n, b i r Ç O k k a it İ D e•I e • 
r i n m a • h a r olamaclıldarr fey. 
kalade aallbiyeti alcb. Fnq1 ko
ruyacainu, ltütçe munseauiai te
ai• edecefiai •adetti. P...aa.....to
da daiılaralr tatil ........... sinli-

Şimdi parlAm•toaan IMt Qbk 
tatil deYl'eli Wtmittir. M.U. 21 
teırinis•aicle toplanm•tır. Lifti 
büyük bir elueriJ«I• tekrar itimat 
reyi abmttır. 

Fakat ba toplaabJ'• kaclar, kabi
nenin düpaeai ibtiallinden Ll•a· 
l'in franaı tulaml7acatından bah· 
aedenler çoialcbiı için, para iiseri· 
ne de apelriillaJOD almıt Jiiriimit
tür. Fraapa clnahaaqona tlbi ha
tulacaiı Ye Mlki H altm ....... 
bırakılacaiı ~ d..tikotl• 
lar, frank ..W~ tMlik• 

t:t!.7:S:.~~ ~ 
de bemea orta1a çılm111a,r Ye altı-
• 

Amerika 
Bizden Tütün 
Alacak 

Bu seneki Samsun tütünleri 
çok iyidir 

Bu yıl Am.ika. --1eketimis • 
den ehemmi)'etli miktarcla tütün a. 
lacaktır. Bu münaaebetle Amerikan 
Tabak direktörü H tehrimise ıel
mit ve tetkiklere batlamıtbr. Şeh
rimizde yeni mahsul üzerine piya -
aa açılmamıttır. Romanyadan önü. 
müzdeki hafta içinde fıelec:ek bir 
heyet beklenmektedir. hracatçılar 
ÇekoalOYakya rejiaiain açtıtı mü • 
nakaaaya ittirak için hasırlanmak • 
tadrrlar. 

Diier taraftaa Samıun mmtaka • 
aında tütünlerimizin iyi bir clvua
da buhmduiu ve tütün rekoltuiain 
3,800,000 kilo olduiu haı.. •erİL 
mekteclir. Samaun tütbleriain ,.n 
aı fimcliden peylenmİftİr. G.icle ka. 
lan yanamın da bütün talepleri kar 
11layamadıiı anla,ılmaktadır. Eie 
mmtakaamın nkolteai ol 7,000 ton
dur. Bunun 12,000 tonunu t6tün 
kampaayalarile inbiaarlar itluui 
almqtrr. Geçen haftaya nuaran fi
atlercle yiikaekHk ıöze çarpmakta 
dır. iyi cinı mallar 100. 120, ikin. 

No. 16 

Polis Nikol 
lllORIS LOBLAN 

renir öircnmcz beni haberdar edeçc
iinizi vadediniz Jef .. 

- O tarafı.n ne ümit ediyorsu
nuz? 

- MilU mlldafaa bonolarmı ele ıe
çinneii ümit ediyorum. 

- Pek ili ama, o vakte kadar? 
- O vakte kadar da Anen Lü· 

penle meııul o'lacaiJJn. BOttin bu ka
rıpk ifler, ancak Anen Ltipenin ro
lü aarahatle anlapldıktan 80nr& ma
na alacaklardır. O zamana kadar ben 
bu itin •ltından kolay blktlacainu 
zannetmiyo!um. 

-3-

Efkan umurniyeyi tahmin edici 
bir çar~ buldular. Hadiıeler ne .. be· 
yaz kötk cinayetine, ne de. VoJ~rar 
aokağı cinayetine, ne de mılll müda
faa bonoları ifine hiçbir aydınlık ıc-

FiNANSAL KRONiK • 

Mevki~ 
aa hicmn ltqlamqtrr. 

Spelrilllqon neclir? 
Umumi bir tabirle cli1 .. llil'is ki, 
~ bir YUİJette olu bir ..
im •e1a ltir .......... parama laJ· 
...u. cliifirülmeai ihtimali ....... 
NDda bir kazanç t.Un etmek ..,.. 
1ahat ltir saran öalemek isla .... 
ldil&.,oaa bat ....... 

Speki)la1om ea tipilt tekli, ya 
clq piJasalanla. frinp altm •• ec
nebi clöıriai mukabiliacle satmak n 
1ahat it pi:rasacla, fraklarla altın, 
..ni clöftsi ahaakbr. 

Fnmada iN ___.ıel.-i menet· 
mek itia !tir kaaaa yoktur. Ne ıe· kil•• olana oı.u. ael'IDQe ihracatı 
claima ....tte.ttir. Bank clö Frana, 
usari 12 ldloll'amlık albn aatmal
_. i9tiJea herk ... buaa ftl'IDeie 
mec:INIHlar. 

o .... - J&paaalı? 
hd .. Yaftlır: 
l - Altm üzerine amltarp koy• 

mallı 
1 - lak•to fiyatım yiikaelbnek. 
Altm üerine konulan bir ambar•n -batta mahdut bile olaa -

ltilhaua paranın tehlik97e maru• 
bulanduiu bir aırada, derhal kam· 
biyonun clütm.U neticeaini dptu· 
nar, paranın ltilfiil altm ... ,.,.)lan 
•Jnlclıfnu ı-.V " ltu auretle 
önüni almak iatecliii apeldillqonu 
daha -'7acle köriikler. 

O halele ildaci çare,. bat Yar
~ ,.ai ı.koeto fVatmı :rfi)uelt. 
.. ,...ktir. .................. 

.lltm almak içia elbette ki, ...._ 
I• fruasa ihtiyaç Y ....... Bandaa 
clola:rıcbr ld ihraç ltaakalan, ....S
erlllıİrde apeldilltön llmm oı... 
fnDldan pallablqtnwap bat ... 
IW'lar. Niha,.t .... -..lriillt&h 
elWe aqari 12 kilo &ltma abuk 
lem icabeclea ~ yoktu ._ 
hariçten tedarik edecektir. lakcntto 
fi•"b rikıaelil'lle. pa"'nm kil'llıaı 
;rükaelmit d.ınektir. Bu. apelriili.. 
törler için bir zorluk " altm mu
haceNti için bir freaclir. 

Fakat Ll·Hl'in birse* imitlerin 
hillfma olarak .mw. .. 1s .... 
Ye ...clı'kal ..,.a1ı.tı.1a .. -.. 
tutmak .. hiildlmet• - ... -
.................. ~:fi 

• bi11 ••·· ................... . 
bir frendir. - ~JN~ 

Zeytin ğı 
Yükseliyor 

Piyawla c:anhbk ftl', fiatı
claha yiibelecek 

Zeytin, seytin,.lı ye peynir ftatJa. 
nndaki yUklekllk dcYUD etmektedir. 
Bu yıl mahıullln boauk olma11adu 
dolayı mevcut ıtoldann plyaaayı tat• 
min edemiyeceiinden korlınalmakta
dır. Fiatlann da daha fula yUbelme· 
ıi ihtimal dahilindedir. 

Yemeklik zeytinrağlar 36 • 37 ku
rut arasındadır. Sabunluk yatlar 31 
kuruıtur. Fakat bunlann piyaaada 
hemen hemen hiç mevçudu kalmamıı 
clbidir. Gemlikte iae abunl\lk yat· 
1ar 24 • 25 kurup aatılmaktadır. 

Son birkaç ıUn içinde zeytin fiat
lan da iki kurut kadar ytlkıelmittir· 
Piyaaada çanJdık ıöze çarpmaktadır. 
SilrUm fazladır. Buna mubDn yai 
aatıfları atırdır. Son hafta içinde 
2858 lira kıymetinde 333178 kilo zey· 
tin ihraç edilmittir. Bu ilaraçat Yuna
niıtan ve lıüdilliye yapdmlftır. 

ci derec:eclekiler 70-80 kurut arum 
da muamele ıörmekteclir. Sabtlar 
bütün hararetile tl.wam etmektedir. 

Erteai ıün iıtintakta ne Dotrey, 
ne de Jerom sorulan suallere çevap 
vermedikleri için, tahkikat bu cihet
"n fayda vermedi. Gueteler ve halk 
bunların her ikisini de, hiç ıüphesiz 
Anen Lüpen taraimdan kufulmut 
ıenit bir tqkilitta ortak bili,Jorlar· 
dı. 

Anen Ltlpenlc bunatm aralarında 
bir bdm, belki de metreli olacak, va· 
utalık J&PIDll bulunuyordu. latintak· 
ta herbirinin oynacb,p rolün anlapl
maaı beldeniyord.a. 

Nikol kendi kendine diyordu ki: 
- Ne iıe efkin WlllllBiye yatıpDll 

ya... Fakat timdi aad meaele bu LU
peni bulmaktır. Lilpeai ın.m.Jı iPa 
de metresini bulmak lbımdu. Acaba 
Baltazar ıinemumdaki 1ıa-. beyu 
köflrteld kadın, demir merdiYenl utı• 
nalan kadın, Eliz Mauonun katmda 
tesadüf edilen amele kız hepsi ayni 
kadın mı? 

Demir merdiveni satan c!Okkincı· 
dan aldıtı fotoirah göıterdi. Eter 
bu kadın o detilae, ıon derece benzi· 
yordu. 

Türkigege Cam ithalatı 
1927 senesinden 1932 ye kadar yapllan 

BORSA V.E PiYASA 

cam ithallbnın 

29 lkThclte•rln CUMA 

PARALAR 

ve kıymeUerinl gösterir grafik .... ·-Sterlin 111,-
Dolar 124-
20 .Fraaııs fr911 115,-
20 Liret f 115.-
20 Belciluı Pnqı a-
20 Drahmi 21,-
20 Imcre fr. 111,-
Ploria a.-
20 Çek ltvon 11.-
AYaıtar)'ll ı ıı.. 21,-
Mark ss.-
Zlod 21-
Peqo 21,-
20 1.q • ıs,-
L... U.-
zo DIDar sa-
v. u.-
tnee~ sı-
Altm MO,-
Mecl4t" 52,75 
Banknot 214.-

·ÇE KLER 

uo.-
121.-
117,50 
170.-
14.
IS,50 
ııs-
~ .... 
24-. 
M.-
24-
24,-
14.-
25.-
54-
M.
U.-

141.-
51.25 --

Parla herle• 12.01 
tquı.s ıır- U0,50 
Dolar o, 71.4S,50 
Lh~ 1,11,51 
BeJca 4,H,51 
Cenevre 1,45,71 Buğday Fiatleri Almanyada Yu-
Lna 14,Sl,75 
Florin 1,17,,SI 
CtkoalcnP, 11.IUI 
AYUta1'7r 4,14.54 

Çok Düştü murtalarımız 
Elmmek meaeluiain haUI' için sİ· 

raat bankaunm 7 ~ fıauoutlaa 
lauidaJ' satmQ'a Ju&rar Yetmffİ ÜH 
riae dün butda7 fiatleri çok dit • 
miftür. Bu Y&sİJ•t kartınacla tacir. 
l• ele elı.incleki atoldan pi1uaya 
........... ·-· buida1 satıpna itti 
nk elmİflerclir. 7 buçuk lmnqa aa-
hl .. u kararlqbnlaa 1-..k ltui· 
daJlar 7 kanat 1 parafa kadar dit
miftir. S. clifmeler Hl't INiclaya 
da teair etmit Ye onlar da 6 kurut 
30 parafa kadar inmittir. Dün un 
fiatlerinde diltiiklük ıöze çarpmıt
tir. Birinci JlllDfak unlar 920, bi • 
riaci aert 790 ve ekatra ekatra wa • 
lar da 1038 kanatlan muamet. ıör 
miftir. Bütün butday aatlfl 210 
t• •e ua aatııı da 750 çuY&ldır. 

Dün ••l•n oe iJarfJf 
ffilen maddeler 

Dti 221 ton lnaiday, ti tpn bul 
,.., 31 tOll ..... , 12 toa ça...aar, 
12,1 toa IN7a• peJair 341 toa iç 

- tea kallalda CPi11t 81 ton 
~ • 1,,.._"fdnhk 3 ton tif
tik. 3 4 ton badem ye 400 kilo da 
1aı ıelmiftir. &unı a.aıa ..... h • 
telif 1erlen 18 toil iç fill«bk, 6 toD 
iç ceYia, D toa tiftik, 3 toa 1a,.k, 
10 ton kalNkha cevia n 34 kilo da 
afJoa ihraç eclibaiflir. 

lzmircle nıeyanköldl Hayva
nat ve toprak urunleri 

ihracatı 

Berlia Tiirlıolüi tulıaİ, AlnMın • 
70ffdi ,..,....., .............. el.,.,,... • 
... clair ,. ,..,..matı .,.,.,,..,,,.ılir . 
ı.r. 

lfarlr 1,lf ,IS 
llott uı-
,..... 411• 
ı.., n.tt 
Olur il.il '• ~,.,. 

Alman bOkOmetinin Ttlrkiyeye bir f::b:... ıt.• 
miktar daha ithalat kontenjantı verdi· S.IUS 
ii )'Ullmı1tı. Türkofia Berllıı ıubeli· _ __. __ E.;..._S_H_A_M __ ......__ 
le Almanya yumurta daireai araaında 
bu hafta konuımalar yapdllllf vt 
Türldyeye verilen yeni kontenjan 
muhtelif aylara dalıtdmı1tır. Bu su
retle bir yandan cald konten~ttan. 
öte yandan da yeni tabimden lkind· 
tqrin ve Birincikinun 1935 aylarile 
lldnciklnun • Niaan 1935 aylarına 
düten ithalAt kontenjantlannın tafıi
litı ıerek Türkofiı Merkezine, ı• 
rekıe lıtanbul ıubesine bildirilmittir• 

Şurada büyük bir önemle temıa et
mek iıtedi&imtz nokta ihracatçılan· 
•uın tcmiil' edilen ithalit kontenja· 
atından batabat iıtifadeye çalıımalan 
Ubumudur. Yani Türk ihraçatçılan· 
mtı blr taraftan yerilen kontenjantı 
•bat! k~•ta -ujta~q b~ 
taraftan da Almatıyaya kabil oldutu 
kadat iyi Ye temiz mal· ı~hRJtrmeleri 
hem kendilerinin huıuıt, hem de 
memleketimlZin ıenel menfaatleri icı 
bındandır. 

,, ........... 
• • N. 
.. " H. 

A.nadola % 60 
" % 100 

Sirketihani" 
1'ram'ft7 
Bomond • Nektar 
Tll'kOI 
Reli 
Aılan Çimento 
MerkesBanQ11 
Osmanlı Banluıu 
Telefon 
ittihat DeiirmsacD~ 
Sark ellrka Bcaaaesl 

·-1,75 
1.15 

21,20 
42,50 
15.
u.-

1,SO 
14.SO 

2.20-
l.IO 

11.25 
2S.SO 
uo 
t,40 ... ---

İSTİKRAZLAR 

Tiirk Borca 1 
.. • il 
" .. m 

lltf1"'uı dahili 
Erpal 

25,40 
23.20 
23,40 
23.60 
95,-

ZAHiRE BORSASI 

Yumurta dairesinin ıeçen ay itha
litçlara kontctıjant daiıttıiını yaz· 
mı1tık. Daire bu tacirlere bu ay için 
yeniden koııtenjant tevziindcn vu
ıoçmlttir. ltbalitı eskili &ibl kendi 
beNbma yapacaktır. Fiatlara ıelince, 
yumurta daireainin C iınıfı için Al· 
man hududu talimi 86 mark, B için 
iıe 91 mark ödecliii ,irenilmiftir. lıtanbul Tecim Ye Zahire Bonunı 
Tacirlerimiz iıe bundan 5 mark daha da dUn muamele IÖfen maddeler ,un. 

tc 
Kabakla 

~ 
itaba 
lan 

CEViZ 

-.-
-.----.-

Aaadola kırkım 
ıAPAK 

-r-
YON 

Yıkuun11 (stis) il.-
BEY AZ PEYNİR 

Tam :rat1ı 
Yarım :rat1ı 
y .... 

-.-----
Yatb 
y .... 

KAŞAR PEYNhtl 

-.-
ZBYT!NYAGJ 

Bntn -.-
1 lacl 7tllleldik -.-
ı ı.ı~ --.. ...... k -.-

NEBATI YAO 
Pamai taıfi" 
Suam taıfi7e 
Beair pitmil 

-.-
-.-
-.-

UN 
lt:'tn :na. 72 k. 1::::: 
l lacl ,...... 71 k. 155.-
1 lacl sert 7IO,-

&ORSA DiŞi 

ÇAY 
net. .......... wı.u .. ' 

ır: .... 
Can .llO.-

itdla -.-
115.-

le7laa 215.-

DEllJR VE ENVAI 
ocu ............... , 

K1oL Cimi.. ~ -.-
Dlrtklte. ..... ,.... -.-.. ........ -.-
Potrel -.-
1'7ü cemw -.-
Ya'fU'lü(6mm."qalJ --• • (olUla) l~ 
ll7U aac 11,50 
ltarfice 10,50 
ÇlnlıD 27.-

DBRt 11lflemnlt,, 
(ICUo,.... ......... ) 

ICIMlo .. 
..:.. 

sı...-

• 
..,..~ 

• • ...... 
Etvu 

" Beyu .. 

Fl7or 
Be7U .. 
Pi1111to 

f::ı'o 

I " 75r 
il " 55.-
1 .. 50.-
il " 55,-

KiTRE 
(Kiloıram laeaabiledir) 

Kı. S. -.-
1 115,-

D 95.-
54,-
45,--.-

-
-

K• S. 
360.--.-
350.-
3600::: 

Kı. S 
a.SO 
7,f! 
s,50 
7~ 
9,50 
ı.SO 

16,50 
12,50 
12~ 
21.-

us...-
1s.-
7Y 

~ 

MEYAN KOKU - 1935 yılı ey· 
ıcn ~da Amerika. Belçika, Fı'an· 
u " lncUtereye 139,! ton 9,993 li
ra deieıinde meyanköttl ıanderilmit
tir. 1934 yıb eylQl ayfııda iae muhte
lif Ulkelere 3717 ,1 ton 229,555 lira 
deierinde meyankökü ıönderilmiıti. 
iki yılın ayni ayları arasında göruıen 
fark mühim olmakla beraber meyan
kökü ihracatı ıenenin muayyefı ayla
rına inhisar etmediğind:n 1934 ey· 
lul ayında &örülen bu fazlalık bir 
kıymet ifade etmez. 

yukarı fiatlar iıtemektcdirler. Alman tardır: 
ya yumurta piyaNaında ıenel bakım- -Claal 
dan aöylemete deler yenililder ol
mamıttır. Yalmz taze yumurta nok· 
sanlığı hissedilmektedir. Toptan satı§ 
fiatları da hemen biç değiJmemittir. 
Dış piyasaların sağlam ve istekli ol
duğu bildiriliyor. Mahsul buralarda 
da son seviyeye düşmüştür. Yeni mu
kavelenin yapılması ve bu ıuretle Al· 
manya piyasaaının yeniden açılmaaı 
üzerine Polonya piyııaaının tekrar 
bir canlılık aldığı haber veriliyor. Ma
caristan, Eıtonya ve Hollanda dahi 
sağlam piyasa bildiriyorlar. 

it,. r 
ARPA 

'flktan Çamurla 20.-

HAYVANAT - 1935 yıh eylQl 
ayında 7219 bat 44712 lira deterinde 
hayvanat Yunanistan, lnıiltere ve 
ltalyaya gönderilmittir. Bu nyvanat
tan 2930 bat öküs inek 194 bat man
da, 47 bat koyun, 3950 bat keçi, 6 
bat at, tay, 1 bat katır, ve ı bat cwek
tir. 1934 eylfıl ayında iıe 8662 bet 
69607 Ura deterinde İngiltere, Yu
naniıtan Ye İtalyaya hayvanat gön
derilmişti. 

TOPRAK URUNULERI VE 
DOKUNTULERI - ı 935 eylQl ayı 
içinde lzmirden yabancı illkelere 

monadan bir mektup aldı: 

"izin üzerinde,im. Eliz Maıaonun 

~ .. ~......-B ~~~ı~ 
Va&'llMl 15-.,.orum. u -tam ıoruıu· 
riiz.,, 

Akpm üeri Larmona kendisine 
Elizin 'bir arkadapıu beraber getir· 
di. Armand Dotren ismindeki bu kız 
cenueyi mez;ara kadar takip etmit· 
ti. Serbest tavırlı bir e.-ner ıüaeli. 
Mibik holde Elizle tamtmlflardı ve 
sık uk ıörUıürlerdi. 

Emniyet mUf ettiflerine deli ki: 
- Bana daima eararcnıiz bir kıı 

&ibi püniirdü. Şüpheli insanlarla 
münUebcti ola.caiını zaıuıediyordUl!'

Nikol. bltUn fotoiraflan ıöaden 
ıeçirme.W rica etti. 

Son fotoğTafm brpunda cenç kıı 
birden doiruldu. 

- Ah, itte bu 1 dedi, uzun boylu, 
~lıun benizli bir kadna ... Hiç unuta· 
mıyacatnn sözleri vardı. Eliz ile ope
ra civarında. buluşacaktık. Bir kadının 
idaıe ettiği bir otomobilc!en indf. 11-
te bu kadın, her halde o kadın .• . . . 

Yemlik CQY1J1ı 5,7 
BUODA'\ 

Sert 
Yumutak 
Ebtra 
Çavdar 

Sarı çavalb 
Kepek 
Ylllaf 
Yumutak 
Keten tohuma 

7,1 
7,2 

-.-
5,3 

MISIR 
6,0 
s-
4,3! 
7.ZC 
ı,ıc 

25 T. 

-
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1076,4 ton ve 34,795 lira değerinde Kaba 

AFYON _,_ 
450,

NOHUT 
-

muhtelif toprak ürünleri ve kepek, 
küape gibi döküntüler ıönderilmiıtir. tırnn -.-

DARI 
1934 yılı eylill ayında ise 631,3 

ton ve 24.118 lira değerinde toprak 
ürünleri ve döküntüleri ıönderilmıı
ti. 

miydi? 
- Fakat bir defa postaya mektup 

verirken, sarfın Ü.Zerindeki adreate 
bir kelime nasarı dikkatimi celbetti: 
''Prenıea .. ,, Sonra bir Rua iami ama, 
iyi okuyamadım. Konkord meydanın· 
da bir otel iırni,. Her halde o kadın 
olacaktı, tahmin ediyorum .• 

- Bu çok oluyor mu? 
- Uç hafta var. Elizi artık ondan 

sonra bir daha ıörmedim. Baron Dot
reyle mW.aebeti kendisini pek ~ 
cul ediyordu. 

Sonra haataydı, dai bavaaı alarak 
sıhhatine bakmak istiyordu. 

Nikol daha <> alqam Alebandr 
Builyef .wninde bir prenscain Kon
kordiyada bilyük bir otelde oturmut 
olduiunu ve mektuplarmm Şanzelize· 
de Kembriç oteline ıönderildiiini 
ötrendi. 

Prenses Bazilyef? Nikol ve Lar
mona bir c'in çah§tılar. Bu iıimde 
büyük ve eaki bir rua ailesinden ıon 
bir kadının Pariae ıelmiı olduğunu 
öğrendiler. Bu kadının babası, ana-

er· ekamn emri le öl-

Beyu 
Susam 

ıc ıim 
Kabukla 

-.-
15,3! 

F'INDIK 
51,-
-.-

dürtllmUflerdi. Alebandra BuilJefi 
iıe öldü zannederek bırakmıılardı. 
Kadın da oradan bir yolunu bulup hu
dudu çıkmata muvaffak olmuıtu. 
Aileli efradının Avrupada da ma
llkinelcri bulunduiu için, kadın zen· 
ıindi. istediği ıibi müreffeh yapyor
du. OrijiMl. batta daha aiyade vabfi 
yaradılqta bir ıeydi. Ru kolonilin
den birkaç aile ile ahbaplıiı •ardı. 
Bu aileler kendiaine dalma prenıa 
Alekaandra diye bitap ederlerdi. Ka
dın otu )'af1annda1dı. 

Larmona Kembrig oteline cittl ve 
orada da tahkikat ,.ptı. PrenMI Ba· 
ıilyef pyet u dıpnya ~' ça· 
yım ckaeriya danı ulonunda akyqr 
Ye akJ&ID yemelderini de otelin löan
taamm yiyor. Kat'tyyen ldmM ile 
konutmuyor. 

Bir ıun Nikol atleden sonra, ote
lin ormtra natmelerl araunda dan
seden •eya çay içen kibar tuvaletli 
inaanlann anama bnftı. 

Solgun, çok aarıfm, uzun boylu 
bi: kadut ıeçti. Kendiıinden btraz 
uzakta bir yere oturdu. Evet, o ka· 
dındı. 

PATATES 
(Kiloıram laeaabiledir) JC• .. 

Kı. S. (j/,...-
Kaba 
Ekstra • Eluıtra 
Ekıtra 

5,50 ~ 

4,50 ·-3,50 's. 
K .. S. J!!;...... 

-~--~~~~~~--~ 
SABUN 

(Kileıram-..Ueılw) 

1 
u 

Urfa Tue 1 

iti; L 
24,50 -.-

" " D lrardla, t>larbetir ve •1HI 
&nvum. Karı eriamit taae 
Kmırıua. Kan erinmcm•ı tue 
Tnbsoıa Tue 
V eJetalin Yerli 

EYet. o bdtnl Baltanı' ~ 
daki kadın 1 Evet, Baba J..eskOflU1'0 ,.-

dürüldüiü ıece beyaz köt=:ı=: ıö
nıinden kaçarken yarım Y 

1 
Faklı,. 

rebilclili kadıiı I Evet o ka~ ..t ayıt 
ilk balatta JilÇ ıtıp&e yok. .. ~::~
iki iradın iqaana •rıu intıhf1 .~ 
mu. aynı, tavrı. 

Nçlan tıp ;-'"-_~ .. ı ~~ 
Fakat N ~Uh4I -bit 

taraftan ~ardı. 
batkılıJr vardi 9' Dl kfi? ~f'td, 
ıws MaaaonW# aradlfllU ~--

ıenç im: ~ 
- Evet, dedt.; 'BJijle o Jd.. 

P5rdil1Um ~ ~rilll 

11d 1Un tonra. "-%#o seıdi. Otelin defterine ~ 1' 
A Ylato olarak yuc1lrdL , 
tm"-• Perudan 1eU1«·. -aa: tııtul!~ 

Bu aon derece pk ıiytnDPTt tlfl !fi 
rem ihtiyarın emniyet mil:=... ., 
kol olabilecetfne kimM ih 111tif": 
mezdi. Bu adam on f&t dahi ~ 
aaçlın bembeyu, haya~duP 
&im almıt ve bili almakta 0 

bakıtta anlaplan bir ıat.. ...... -.ı 
(Ar-
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Soı:ı 

_ ransız - lngiliz l ş Beraberliğı 

Frclnsa, lngiltereye Petrol 
Ambargosunda Beraber 
Yürüyeceğini bildirdi 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter Ajansı bildiriyor: Petrol ambar
toau yüzünden İtalya ile Milletler Cemiyeti üyeleri arasında 
ge~ginliğin tehlikeli bir tarzda artmış olması karşısında, Ingilte
re ıle Fransa yanyana tek bir cephe almışlardır. Laval kat'i ola
;:k lngilterenin tarafını iltizam etmiı ve İtalyanın Paris elçisine 
ransanın yalnız bir taarruz takdirinde Ingiltereye yardım et

~esini icap ettiren taahhütlerini değil, ayni zamanda netrol am
Uilrgosu işinde de İngiltere ile beraber yürüyeceğini bildirmiştir. 

ita/yadaki Süel Tedbirler lngil
teregi Yolundan Agırmıgacak 

t l.ondra, 29 (A.A.) Sanıldığına~ 
~ ltatyan ıüel tedbirleri , bu tedbirle· 
~ istihdaf ettiği makaat, ltalyanm 

l.tılletler Cemiyetine karp ve ayni za 
lrıanda muhtemel bir uzlatma kartı· 
•ınctalci diplomatik vaziyetini takviye 
etmektir. Roma, Londra ve Pariı ara
•ıııc1a ıon zamanlarda yapılan konuı
lrıalardan çıkan netice, bu ltalyan sü
~l. tedbirlerinin, iater Libyayı takviye 
~ın. olıun ister memleket dahilinde 
~ır kuvvet tecellisi mahiyetini haiz bu 
bunsun, kabili münakaşa olduktan ve 
lı~nlar hakkında bir hal ıureti buluna
b CCefi merkezindedir. Mıııra brıı 
•kiki mahiyette veya gösteri§ tarzın 

dt r•pılacak yeni bir tehdit, lngilte
~nın azmini tekit ve takviye edeeek· 
,1!__· Londrada arzu olunan nokta ıun -
oerdtt: 

1 - Zecri tedbirlerin müeuiriveti· 
ni arttırmak, 

2 - ltalyanm hiç bir tabiye kazan 
cı olmaması için, uzla9manm sakin 
bir hava içinde cereyanını temin mak 
udiyle uimklr battı harekette sebat 
etmek. 

Roma, 29 A.A. - Franaız hudu
duna ltalyan kuvvetlerinin sönde
rildifine dair cakan haberleri aala 
hiyettar mahafil kat'i olarak tek • 
zip etmektedir. Bu mahafilde ltaL 
yanm Franaaya kartı hiçbir dif • 
manhk beal .... edifi Franaa tara -
fmdan da hiçbir düamanlık belde
mecliii aöylenmektedir. 

Habeşler Ual Uah Geri Al
dıklarını iddia Ediyorlar 

l.andra, 29 (A.A.) - Reuter Ajansı bildiriyor: Ha.bet kayna
~ndan verilen ve büyük bir ihtiyatla karşılanan Ual - Ual'm ye-
11~.den işgali hariç olmak üzere, bugünkü süel hareketler bazı kü
çuk çarpışmalarla İtalyan tayyarelerinin yeni UÇU§larmdan iba
ret~ir.., 

1 
Cicika'da temin edildiğine göre, Gorahai ve Gerlogubi Italyan

l\r tarafmdan tahliye edilmiştir. Haıbeşlerin bunları işgal ettik
leri söylenmiyorsa da bu iki şehrin Habeş ve Italyan hatları ara
'llıda kalan boş bölgede bulunduğu talunin edilmektedir. 

iNEBOLU F ACiASINDA 

Oç Kaptanla iki Çarkçınm 
l\nes'ul Oldukları Anlaşıldı 

lzınir, 29 (Hususi muhabirimizden)- Inebolu faciası tahkika
~ .. ~üddeiwnwnilikte bitti. Faciada süvari Mehmet Ali, ikinci 
~tan Besim, üçüncü kaptan Halit, birinci çarkçı Salim, ikinci· 
~rkçı Halidin mes'uliyetleri vardır. Bunlar hakkında hukuku 
~e davası açıldı. Evrak birinci sorgu ihikimliğine verildi. 
tarkçılarm suçu vapurun müvazenetini temin eden su sahrınçla
~ bO§ bırakmalarıdır. Uçüncü kaptanın suçu vapura yüıkletilen 
~1;a yüklere itiraz etmemesi, süvarinin suçu da meslekteki ace

llıilıği ile kazaya sebebiyet vennektir. 

Kuşadasındaki Seylabın Zararı 
30-40 Bin Lira Tahmin Ediliyor 
tb!_~ir, (Huausi muhabirimizden) - Kutadasındaki aeylibı 
,.~ilinde tahkik etmeğe giden Vali Fazlı bugün döndü. Ken
~ly~ göriiıtüm. Bana dedi ki: 
) --:- Hususi muhaaebenin yollar ve köpriilerdeki zararı, beledi
tlluı eakaklardaki zaran, halkın zararları henüz tam tesbit edil
:~ olmakla beraber zarar mill«ları otuz kırk bin lira raddesin
~r. Nüfuaça hayvanca zayiat yotkur. On üç kiti tehlikeli va

rYetten mahalli zabıta tarafından kurtanlmııtır. Evleri tehlike
~aziyete giren yüz on kişi Kızılayca ibate, iaıelenmişlerdir. 

~•mercls kabinesi 
... ~ 29 A.A. - Demen:iaia 
~lfıadald muvakkat kabine -
iL, ~ teekil eclilecefi ümit .. 
~ • KaHrw .lbaa...,.. 
~ecek Ye intih•heb Tap • 

: Onnanıann idaresi 
~ 29 (Hua\111 muhabirimiz 
~ Yor - Kamutaya verilmİf o
...... ~ kanun proje.ne bUtUn or
~ idare ve i,ıetilmeal devlet e
lıfh:_l'fecefi cihetle Tanın Bakanlığı 
~ kerestelik ağaçlar için müte· 
~ l! yapılan mukavelelerde ınüd 
,..,1•• bitenlerin yenilenmemesini ka
.. ;'~ttı'-_Qrman kamın projesi 
... ~nıyeı keal>ctmit ola dahi mu -
-llt~L~Uddetleri dolmıyan orman 

--aitlerinin kat'iyatlarma mGaa-

0-ç dernek kaldmldı 
Hava kurumuna ballı olan Uç der

nek. lıtanbul merkesi idare heyetinin 
verdiii bir kararla lliftdilmit
tir. idare heyeti, eblliyet
lere ait bulmıan 1, Z Ye 3 nu
maralı demelderin kurum tefldlltı i · 
çine 1Jmm11•nnı daha lüzumlu sir
milf ve ayn bir tetkilltla pbpnalan
nm doin& olamıyıcap eonuama ..,._ 
mıfbr. 

Bunun için ven1en karar, l Birin
cikanundan itibaren tatbik olunacak 
ve o ~n derneklerle bunlara ballı bU 
tün tiıl tefkilltı dağıtacaktır. Der -
neklerleı bunların ıubelerine ait bulu
nan qy'alar lıtanbul merkezine tea
lim olunacak ve oradan Hava kurumu 
ilçe tubelerine dağıtılacaktır. 

ade edilecek ve mukavele hüküml~i
ne riayet olunacaktır. 

tSTANBUL 

18: Hafif muıilri (pllk) 19: Çocuk ıu
ti. Cocuk hikl1eleri. Mesut Cemil. 19,30: 
Muhtelif pllklar veya tranımiı1on (küçük 
dalgalar) 20: Konferans. Dektor Hüseyin 
Kenan Tmıakan (So,.U belrnndan suçlu 
çocuklar). 20,30: Rad10 cu ve tango 
grupları ve bayan Bedriye Türin. 21,35: 
Son haberler, borsalar. 21,50: Bayan Ja
le (Piyano refabtile ean) 22.10: Muhte
lif aololar. 

BO'KRES 

13-15: Pllk ve haberler. 11: Süel mü
zik. 1!1: Konferana.. 19,15: Konserin arka
SL 20: Haberler. 20,15: Pllk. 20,40: Po1-
ta lnatuıa. 21: Rad10 cuı. 22,30: Habp
ler. 22,45: Viorica Anshel tarafmdan tar· 
kılar. 23,05: Lobata miiaiti (Röle). 

VARSOVA 

16,30: Valı ve martlar. 17: Ders. 17,15: 
Piano (Prokofjev, DebulY. d'Albert) . 
Sözler. 17,45: Leh 1&r1aları • Sözler. 18,15 
Yeni pWdar. Muhtelif söıler. )9: Coc:uk 
tiyatron. 19,45: Plü. 20,10: Sözler. 21: 
Sen yayım. 21,45: löıler~ 22: l>ışardaki 
vatandaflara. 22,30: 111.ab. 23: Oziminıki 
idareainde orkestra (Kar11ık havalar). 

BELGRAD 

19,30: Piyano • keman sonatları. 20: 
Pllk. 20,15: Haberler. 20,30: UluaaJ 
proıram. 21: Nedbal'in operetlerinden: 
"Polenbbat,, ~4: Dam pWdan. 

MOSKOVA 

11,30: Çocuk 1&rkdan 20,SO: Kar11ılr 
konser. (Piyano • Kemaa) 22: Yabancı 
dillerle konfcranL · 

BERLtN 

17: Sen hafta sona ctıcncelcri (Ham
barı'dan nakil). 19: Spor. 19,15: Piyan& 
konaeri (Aladar von Vcigcrt, Rcmer). 
20: Breslau'clan. 20,40: Aktüalite, haber
ler. 21,10: "Dünya pmpiyoaa kadm,, ad
lı Snap'nm opereti. 23: Haberler. 23,30: 
Düo piyano konseri. 

BUDAPESTE 

18: İeai• müzisyenler (Senfoni). 19,20: 
Konferans. 19,50: Piyano refalratile 1&r
kılar. 20,25: Konferans. 20,55: Salon or
keıtrasL 21,50: "Radyonun onunca ıene
ıine veda,. adlı nqriyat. 24,05: Haberler. 

BRESLAV 

J7: Hambarıclan "Sen hafta ıonu,, 19: 
Edebiyatta tarih. 19,25: Aktüalite. 19,50: 
Sözler. 20: Hafta yenililrled. 20,45: Haf. 

"tanm ıesli aktüalitesi. 21: Haberler. 21,10 
Königıbers'den proıram. 23,30: Dans. 

MUN1H 

17, Hambarsclan: Sen hafta sonu. 19: 
Radyo alreçi. 19,20: Sonatlar (Bralıms) 
ı~ ............. .. 
Alman bUlr prlnlan 21: Haberler. 21,10: 
Miinih mialu (Şarlrıfı). 23: Haberler. 1!, 
20: Akpm mllsifi. 24; Dans •e hafif mü
sit. 

VİYANA 

17,40: Pllk ile Bizet'nin "Carmen,, ope
rau 19: Halle prkdarL 19,30: Aylık ha
ber icmali. 20! Haberler. 20,30: "Kadma 
karıı erkek,, veya ''Ona karıı o,, adlı 
ıpor sansa110nu. 21,20: "Von vem iıt es,, 
iıimli edebi müsabaka. 21,35: Radyo ka· 
baresi. 22,40: Film bahsi. 23: Haberler. 
23,10: Piyano-prkı. 24,05: Dans müziii. 

• HAMBURG 

17: Sen hafta ıonu. 19: Konferans 
(KöyUiye). 19,30: Eilenceli müzik (Özel 
pllldar). 20,30: Tedavi eden zehir. 21: Ha
berler. 21,10: "GU.el son,, adlı mizahi ka· 
r11ılr program. program. 23: Haberler"" 
23,25: K11 ıporlarL 24: Danı müziii. 

KISA DALGALA~ 
BERLtN 

Saat 6 - 11,45: 49,83 m. 
Saat 10,45 - 14,30: 31,45 m. 
Saat 19 - 23,45: 25,49 ve 49,83 m. 
9,30' Danı mllsifi. 10: Haberler. 10,15: 

Danı miiziiinin devamL 10,45: Açdq. 11: 
"Bir fener yakar kalbimin ta derinliiini 
aydmlatD'un,, adlı piyes. 11,30: insi. ha
berler. 19: Açdq. 19,15: Haberelr. 19,30: 
Çocuk proıramL 20: "Aık mektebi,. adlı 
müzikli ıkeç. 21: lncl. haberler. 21,15: 
Alman~•havadislcri. 21,30: Danı miiziii. 
22,15: 'uçiincü lratm satmda,. adlı ko
medi. 22,30: "Ulusal klübii,. adlı yayını. 
23: A1m. ve İnsi. haberler. 

LONDRA 

Saat 10 - 12,20: 25,53 m ve 31,55 m. 
Saat ıs - 15.45: 11.11 m. v• 19,12 m. 
Saat 11- lt: Gösterilen dart lstuYon· 

dan Udai: 11,11 m, 19,U m, 25,29 m, ve 
51,55 m. 

10: Dana mllsiii (pllk). 10.30: Radyo 
piyesi. 11: İakoçya programı (St. Andre
aı gtinli mlinasebetile). 11,45: Haberler. 
ıs: Gene lalroçya prosramL 14: Danı mil
sitf. 14,~5: Eilenceli konser. 14,45: Co· 
CÜ saati. 15,30: Haberler. 16: lalroçya 
prosrammı tekrar. 17,10: Ulıter • yeni 
ZeJand m&çmı nakil. 11: Salon okteti. 11. 
SO: Haberler. 11,45: İalroçya 11lusal danı
lan (pllk). 19,15: Kar11ık saat. 20: Ha
berler. 20.20: Danı pWdan. 20,30: Spor 
lıüai. 20,45: Baı Coetipıma prkdan. 21: 
KU'lllık hafta aoaa 1Q'lllU. 21,45: Salon 
k•teti. 22,30: St. Aııclr.. dd J'llJ'llllL 

llat ıı-12: 25.ZS m. 
lut 13,55-11: 11,11 m. 

Saat. 11,15-ı4.55: 25,23 ... 

PAR!S 

Bqtlnlri1 Pl'oSnm Dl\feli: 
14,15: Marsil,a rad:ro orlreltr'UL 16,SO: 

Cu. 19,20: Konser. 22,SO: Naldl yayımla. 
rı. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

• SEHtR TİYATROSU: Saat 15 de Ço
calr tiyatrosu, saat 20 de (Su - Caz). 

*HALK OPERETİ: Saat 16 da mati
ne, saat 20,30 da 111vare [Sevda Oteli] 

• NASİT • ERTUGRUL SADİ • HALİ
DE: Salt 14,30 da [Karmıı ben öldür
düm] •• (Bayatladı), aut 20,30 da 

Çin Hükumeti 
Japonları 
Protesto Etti 

Nankin, 29 A.A. - Çin hüku -
meti, Kuzey Çincleki muhtariyet ha 
reketine Japonlann, aüel mahiyette 
vaki olan ittirakine ve F enstai ve 
Chaqyimen iataayonlannm Japon 
lar tarafmdan itsaline kartı Japon 
ya nezdinde protutoda bulunmUf
tur. 

Ciddi la&li.aclcr 
Pekin, 29 A.A. - Japon senera.. 

li Doilıaranm, Tientain ve Pekin 
sarnizonlan teflerile Pekin beledi -
ye reiaine ve Tchahar ilha1111& tima
li Çinin malıtariyetini ilin etmeleri 
ni tavaiye ettiii aöylenm.&ıteclir. 

Bu zatlar, Doihara'ya Naakia ile 
iatitare edeceklerini ve iyi bir cevap 
alamadıklan t•clirde, muhtariye -
tin ilan olanacatnu bilditmiflerdir. 

Muhtar hiikam.t, Nanldnin oto. 
riteaini tanıyacak fabt lmomin • 
tans'm otorituine ria:ret •tmiTecek 
tir. 

Çin -.bfelleri, iki üç ıiin içinde 
ciddi bldiMI• zulmnmU beklemek 
tedir. 

Ankara Halkevincle de kon
feranslar veriliyor 

Ankaradaki ''.hukuk ilmini yayma., 
kurumu Halkevı ionferaaa salonunda 
Ankara halkına umum! konferanılar 
tertip etmiıtir. Bu konferanalara bu
gün batlanaeak ve 11 Nisan 935 de 
nihayet bulmak ilnre her cumartesi 
devam edilecektir. 

İlk komeranı lıtanbul üniversitesi 
rektörü Cemil Bilıel vereceğinden 
Cemil dün aktam Ankaraya gitmiıtir. 

Diğer konferanaları aıraıile Ankara 
hukuku profesörlerinden Fahri Eee
vit, millıa Darülfünun profesörlerin
den Ali Kemal, htanbuldan Ticaret 
hukuku profesör Hirt. Sivu aaylavı 
Vasfi Ratit Sevik, Ankaradan ticaret 
hukuku profelÖrU Şevket Mehmet Ali 
Bilgitin, latanbul Hukuk fakültesi de 
kam Sıddik Sami. Elkitehir aaylavı 
Yusuf Özer, Konya aaylavı Ali 
Riza TUrel, latanbuldan Profesör Ali 
Fuat, Ankaradan profesör Nuıret, Ia
tanbuldan ordinaryüs profesör Kro -
zat, lstanbuldan ordinat~• profelÖr 
Şvarz, Tokat aaylavı W..zım Poray, Si 
nop aaylavı Yuıuf Kemal Tenıiılenk, 
Ankarada Maliye milfettiıi heyeti rei
si Cezmi Erkin, Ankara hukukundan 
Cahit, Ankara hukuk dekanı Baha Ad 
tiye müf ettiılerinden Şinaai verecek
lerdir. 

ltaryada 
Umumi 
Seferberlik 

fBa,ı 1 incidel 
buatı, ltayan krtaatmın harketJerlne 
dair yapılan beyanatın minaaıru an
layamamaktadır. Ga.aeteler ltalya ta· 
rafından yapılan bu beyanatı petrol 
yasağına kartı bir tehdit olarak te
likki etmektedir. 

Deyli Teleraf gazetesinin Roma
daki muhabirine ıöre, bazı kıtaatın 
hareket halinde olduğu ve yüz bin 
kitiye verilen iznin ıeri almdıp hak 
kı?daki esrarengiz beyanat beynel
mılel efkirı umumiye üzerinde teıir 
yapmak içindir. H~yeean veriei pyi
alar bile yalanlanmamaktadır ki bu 
da bu tedbirin bu ıuretle tefıirini 
haklı göstermektedir. 

Roma, 29 (A.A.) - Süel harekl
ta dair en ufak bir yayıntıda bulu
nanlar tiddetle cezalandırılac:aklar • 
dır. Bu yüzden lnnsbrukdaki ltalyan 
süel vaziyeti hakkında yeni haberler 
alınamamaktadır. 

(Donanma seceai). 
• YILDIZ: Atk senfonisi. 
• SARAY: (Bonmbo) 
• SUMER: (Viyana geceleri) 
• !PEK: [Sen dal] 
• ALKAZAR: (Korsan kız) 
• TURK: (Kara J'ı1ıı) 
• MELEK: (Sen d111) 
• ŞIK: Viyana btilbliUL 
• MtLLI: (Altın Zincir] 
• KADIKÖY SUUYYA: [KD'ık Ha

yatlar] 
• USKUDAR HALE: (Kıad Çança) 

• 
Nöbetçi eczaneler 

Bahçelrapıda BemaıQn - Sehremininde 
A. Hamdi - Samatyada B. Rldvım - ~
sarayda Ziya Nuri - Fenerde Emil~ 
Karacümrülrte Arif - Bii)'Üadada Şinasi 
Riza - Heybelide Yasaf - Galatada Ka
pıiçi - Boıtanbaıında İtimat - Tepeba
ımda KeaYoli - Takaimde Tarlabatı -
$itlide Narsiledna - K:rlpte Hilımet ec
zaneleri. 

Hastane telefonları 

Cerrahpap baatan..ı Cerrahpı11& 2103 
Gureba baıtaneai lebrembd Y eal-
bahçe 23017 

Haselri lradmlar baıtaneal Ak· 
saray Haseki cad S2 24553 
Emrazı akliye ve uabiJe has-
tanesi Balnrkö1 Rewadiye k"1aaı ıuo 
Ze10ep Ktmil hastanesi Ualr6 • 
dar Nah lruyaaa Giln Dolama 
caddesi eoı 79 
Kudu hastanesi Çapa 22142 
Etfal baataneai &itli 424Zl6 

Beklenmiyen 

ai dolayıaile Kahiredeki elçiaini ıe· 
ri ~atınnJttar. 

Otrenildiiine söre ltalya, Mıaı -
nn bu hareketinden çok münfail ol
muw. Bunun aebebi bilhaua fU -
dur: 
Mınr Milletler Cemiyeti azaım • 

dan olmadıiı i~in Roma hiikiimeti -
ne kU'fl pek doatane olmıyıuı bu ha 
reketten içtinap edebilirdi. 

(Şimdi Naim. PGfGllUt iç aı)'CllCI. 
tlelıi ,,..;~ 6ir Irat clalaa aorlaf • 
mıf• olııcalrtır. Harbin Mı•r için ci
tlefa lnr emriuôii laaline welmİf bu 
....,,._ 11..,. Hlairlerinin /nwiltere 
aianıJttia fa7J!Ore laücumlanna ai· 
......,.claa hrJran bütün Mdlrlıla 
n ~ tliifi;re6ilir. Zaten laiikıi 
met, Wla oe ••"~fili niimayifler • 
elen anccdı 6i)'iilr bir aorlulıla ala. 
h,a6ilıneldedir.) 

ICaltİN, 29 A.A. - Y.alüre iiniuer 
eitainin ~•n aplmcua 6 Kônu -
_.,.,.,. 6Jrolnlnuttır. 

İhracı menedilen eşya 
Kahire, 29 A.A. - lta)Jaya ailah 

Ye hatp -.lumeai ihracı yaaak edil 
miftir. H.. tlrlü ltalyan emtiaamm 
ithali ele ~. Yalnız al -
tm çabaldar, aJtm .. PmÜf parala.. 
nn it1aali miat .... dır. 

haracı Juak ..Wen en• arumda 
pnlar vardır: 

H,JVanlar, kauçuk, demir, ale
miaycım ve müttekkat ve ham halde 
bulunan difer madenler. 

Nümayiş menedildi 
Kahire, 29 A..A. - Vali aon kav 

salar nraaında Jakenderiyede öl ! 
müt olan talebenin hatırasını an _ 
mak makaacliyle hukuk talebeainin 
ve lakencleriye barosunun 1 Kanunu 
evvelde yaRm&k taaavvurunda bu. 
luncluldan söateriyi yaaak etmiıtir. 

[Ba lalJiHden clolayr Mumla 
öyle im lae)'ftall oe nefret u)'Gn • 
Jnlflır iri, ltalJnn oe talebenin bu em 
ri tlinlemerraai oe laer ne palauına 
olrıno o'-n p)lef ltalabalılr 6ir mi 
W.. yapclmaı oe Nnra nümayİf • 
lne lıalln.lmıa.. ue nilaa)'el 13 I kin. 
cif..,.in Pıtiintl• olt/afa wi6i Jranlı 
laôdU.ler ~ ilatimal· dahilin • 
cleclirl 

Mısırda askeri hazırlıklar 
Dii• t a r a f t a n d u r u m 

lnsilizlerin Libya ve 
Sadanh udu t 1 arın da her türlü 
ha11t haaarlıldannı ve h.bansi bir 
laiicmn karpamda hiçbir tatkmlık 
~klerini röaterme'~te:: 
dir. Mısmn Akdenizde Trabluı • 
sarba en yakm aahil noktası olan 
Selhnndan ta Siva vahaama kadar 
u•Tan ve Gradan •Kilmez bir çöl 
d~ ................ Lı'lt:ra 
lludachi .. 7111z tanklar, her hareke 

MAARiF 

Fakir ~ ııcak ye
mek verlnek için 

Ilk okullardald fakir çocuklara 
ay,bifmda Kmlay llCak yemek "verme 
ye batlatac:aktır. Ancık mekteplerde 
bu sibi çoculdann fula olması ve Kı
zılay biltçeainin de bunlarm hepsini 
iqeye lifi ıelmemeai dolayııile yeni 
tedbirler alınacaktır. Bu meyanda 
mekteplerde durumları iyi olan ailele
rin çocuklanndan da her ay bir mik
dar yardım parası alınması kararlaş
tırılmıttır. 

e Buı okullarda kabakulak has -
tahfı göriilmilttür. KültUr müdürlü
ğünün aıhh• iıpelcterleri dünden iti
baren olnıllan kontrole ve. ieap eden 
tedbirleri almaya batlamıılardır. 

Deniz Konferansı 
Londra, 29 A.A. - Deniz toplan 

tıamm kat'i toplanma tarihi 9 Ka • 
nunuenel olarak teabit edilmittir. 

Beyolla ZiikOr hastanesi Firuzata 43341 
GfUhane hastanesi Gülhane 20510 
fla7darpıs1& Niimue hastanesi 60107 

Bir Hadise 

Vaaiyefi 6ir hl daha çıkma.
giren Mmr BGfbakaıu Neaim: PGJG 

te hazır atlı ve hecinli bölükler ve 
ç~k aüratli hafif, mitralvözlü otomo 
billerle doludm. Aynca Sivas vahaaıa 
da bulunan 150.000 Sennv"i m•·'-L 
ciri İngiliz ailahlarile tealih edil • 
mittir. Çölü ve bilhaıaa eaki vatan
lan olan Libyayı pek iyi tanıyan 

ve Trabluıgarp harbindenberi hal 
yanlara dit bileyen bu kuvvetle 
ilk iaarette harekete amade bulun 
maktadırlar. Tayyareler aeceli sün 
düzlü ke•if uçu,lan yapmakta v 
raporlannı dofrudan dofruya Mer
aa Matnıh'daki telııiz iıtaavnnuna 
vennekteclil'ler. Bu istasyon iki lfÜd 
evvel Mııır hükümeti tarafından 
lnsilizlere devredibniıtir. 

Ne asker gönderi
yor ne de çekiyor 

Roma, 29 A.A. - Havaa ajanaı 
aytannm öfrendiiine söre ltalyan 
orduaunun aon hareketlerinin sa -
yeai, orduyu vukuu muhtemel her 
türlü hadiselere kartı koyabilecek 
bir hale setirmektir. Libyaya yeni 
takviye kıtalan sönderibniyecektir. 
Ancak ltalya hükümeti Afrikadaki 
kuvvetlerinin miktannı indirmek ni 
yetinde deiildir. 

İtalyan orduaunun bw hareketle • 
rinin petrol üzerine aınharso ko • 
nulmaaına mani olmak için aarfe • 
dilecek diplcmaatik Hyretlere mü _ 
zalııenti tatiWaf etmekte ..W.tw 
öfrenilmittir. 

Arsıulusal Tecim 
Odaları kongresi 
Arsıuluaal Teeim odası Türkiye ulu 

r.al komitesi bu yıl kongresi dün Te
cim Odasında yapılmıttır. Kongrede 
bütün ticaret odalan ve borsaları de
legeleri bulunmuılardır. Kongre bat
kanhğına Tecim Odası Batkanı Mitat 
Nemli seçilmiştir. Kongreyi açan baş
kan bir söylev vererek arsıuluaal te • 
cim odasının dünya ekonomyasıru dü
zeltmek yolundaki çalıtmalarmı anlat 
mıştır. Bundan sonra yıllık rapor o 
kunmuş ve ruznamedeki maddeler 
müzakere edilerek arsulusal tecim o
dası Türkiye komitesi seçimi yapılmış 
tır. Uyeliklere Ankara Ticaret odası 
namına Serattarzade Abdülkerim, Is
tanbul Ticaret odası namına M. Nem
li, genel sekreter Cemal, Suat Kara 
Osman, Galip Bahtiyar, 'rürkofisten 
Faruk Sümtor, lzmir Ticaret odasın· 
dan Refi Bayar, sanayi birliğinden Ah 
met Kara, Şirketlerden Necip, Ticaret 
borsaımdan Murat Furtum, kambiyo 
boraasmdan Selim oğlu Refik seçil -
mişlerdir. Kongre münaaebetile Ata -
türke, lamt>t lnönüne, Kamutay Baş
kanına ve Ekonomi Bakanı Celil Ba
yara bağlılık ve tetekkür telgrafları 
seçilmiştir. 

Çabuk sıhhi yardım teşkilatı 
----------- Hava tehlikelerini gösteren • 

Ba numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

itfaiye telefonları 

lıtanbal itfai,...i 
Beyofla itfaiyesi 
Kadıköy ltfai1esi 

~etilldJJ, BüJrldSy, Büyük. 

24222 
44644 
60020 

d.-e. ttalrldar ltfaı,..ı 60625 
Pqabehce ICaDcllDl Erenltö1, Kartal, 
Bbllaıda HCJbeli Barpz Kmab mm
tablan lcln telefon aantralıiıdalri memıarı 
(,..._) lfeH.-;nı söylemek lr.lfidir. 

Müracaat yerleri 

o.is ,.,u.n acentesi Telefon 42362 
AllQ (XadddS, ~ bq ..... 

lllllrlala> 43732 
Slrlletl Haniye. Telefon 44703 
VaPlltC1llalr Sirketi merka acen-

ta.ı Telefon 22925 
Sark Demir7oDan •&racaat ka-

ı...L llrlreci Telefon 23079 
l>eYlet Demif)'Ollan mtlracaat 

blemi ~ Telefoa 42145 

Davetler, toplantılar 

BeJoolha Halkninden: 

' l BiriDcilriaa 935 Puar günü saat 17 
de eftmis salonlarında bir muıilri ıoleni 
düenlemiıtir. Çain kartları erimiz di
rektörlüiinden almabilir. 

bir aergİ açıldı 
Hava kurumu Fatih ilçe ıubesi, 

dün Letafet apartımanında büyük bir 
toplantı yapmıttır. Şubenin bir aydan 
beri hazırladığı temsilf modeller bir sa 
)ona konmuş ve aaat 17 de halka açıl· 
mıştır. Eaerler, uçak tahribatının tf' -
ıirlerini açıklamakta ve çok canlı bir 
fekilde göıtermektedir. DUnkü top -
lantı çok kalabahk olmu' ve sergi tak 
dir edilmiştir. Uçak kudretini anlatan 
modeller, burada bir hafta teşhir olu
nacaktır. Hava Kurumu Iatanbul m~r 
kezi eserlerin ııra ile diğer ilçe şube
lerinde de göaterilmeaini brar1qtır• 
mıftır. 

lıtanbul ikinci iflas memurluğun• 
dan: 

Müflis larail Çiçyafvili masasına 
nıilracaat eden J. Hil,erin Mülkiyeti 
muhafaza kaydile atılan makineler 
hakkındaki talebinin muhtelif ıebep
lerden dolaya reddine ve bakıye borç 
olan 4383,42 raiı markın tutan olan 
2225 liranın adiyen altıncı maya ka
yıt ve kabulilne iflla idare heyetinde 
karar verilerek 11ra defteri bu suret• 
le düeltildiği ilin olunur. (17102) 
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Cam Ve Şişe Fabrikası 

Paşa bahçe cam ve şişe fabrika
sının açıh:na töreni dün yaplldı 

Büyük ve çok kanh bir harbin 
arifesinde bulunuluyor 

11 

İ ngil izler İtalyanların Tana Gölünü 
Zaptedebileceklerini Ummuyorlar 

Türkiye lı 811n'kuının kunıdiu 
Paıabahçe cam fabrikasının açılıı 
töreni dün Baıbakan tarafından par 
lak bir surette yapıldı. Bursadaki 
nutkunda "bir hafta içinde 25 mil
yonluk bir endüstri hareketi için -
den halkın alakası arasında ıeçip 
gideceğini,, aöyliyen Baıbakan, dün 
kü açılıı törenile, bu faaliyet hafta 
aının beıinci eserini de tamamlamıı 
oldu. 

Köprüden PGfabahçeyc 
Baıbakan, Ekonomi Bakanı ve 

diğer davetliler, Köprüden 14,30 
da kalkan bir Şirketi Hayriye vapu 
rile Paıabahçeye ıittiler. Davetli -
ler arasında kamutay baıkan vekil 
terinden Nuri Conkerle Haaan Sa
ka, birçok aaylavlar, ilbay Muhid. 
din Üstündağ, ordu müfettiıi Ge
neral Ali Sait. merkez kumandanı 
General Fehmi, Cumhuriyet mer
kez, Sümer ve iş Bankaları genel 
direktörleri, ekonomi bakanlığı er. 
kanı, endüstri ve finans mahafiline 
mensup birçok zevat ve gazeteciler 
ıöze çarpıyordu. 

Vapur taat 15,25 te fabrikanın 
iakeleaine yanaıtı. lakele ve rıhtım 
Paıab&hçe halkile civardan ıelen -
lerle dolmuıtu. 
lımet İnönü alkıılar arasında va. 

purdan çıktı ve halkın muhabbetli 
tezahüratını mütebeaaim bir selam
la karıılayarak fabrika avlusuna 
ıirdi. 

Fabrikanın hapuında 
Orada, kapının önüne bir küraü 

kurulmuştu. Beykoz parti bafkanı 
Asaf kürsüye çıktı ve çok h&raret. 
li bir nutuk içinde, cümhur:iyet re -
jiminin endüstri aleminde yarattıiı 
büyük hamleleri anlattı. 

BQfbahanın nutku 
Nutuk bittikten aonra, Baıbakan 

alkıtlar arasında kürsüye çıktı ve 
fU nutku verdi: 

"A.rlradaılar, 
"Geçen ••ne A.ğuatoda cam lab. 

rika61nın temelini atmıflık. Bir H· 

ne •onra fabrika açıldı ue ıinuli de 
resmen iılemeye bQflac:lı. Demelt iti 
enclfUtri planımıada, İf bcmltcuı tle
rulile etmİf oldaiıı ua"ileyi bir •e
ne icinde. bir •aat intiııamile, ba
ıarmıı bulunuyor. Her feyden eu • 
vel ıunu söylemeliyim hi, milli ban. 
kalanmızın, milli endü.tri İfİnde ua 
zile almalan ve yapacaldan iıte 
gösterdikleri ciddiyet ue inti1'0m he 
pimiz için ıayanı memnuniyettir. 
Çolt temenni ederim iti, milli banka 
lar ve bu meyanda lı bankası, bun. 
dan aonra deruhde edecekleri bütün 
iılerde ayni intizam ve ciddiyeti 
göaterainler. 

'' A rkadaılar, 
"Bu memlekette cam labrikan 

kurmak icin bir iki dela teıebbüa 
yapıldı. Fakat her teıebbüa aka -
mete uğradı. iyi kurulamıyan ve i. 
dare edilem;yen her i11te mukadder 
olan akamet, bu sahaja da kendini 
göatermiıtir. Fakat ıuıl huauru o 
devrin aeyyiatrnda aramalı lci"'m • 
dır. imparatorluk idaresi endüatri, 
bayındırlık ve ekonomi iılerinde 
altihaaızlık ue anlayışaızlıiile ken
dini mahkum etmiıtir . 

Dünya rekabeti harfJ.aında ihti _ 
•aaaızlıh ue anlayıısızlıh, her kuru
lan teıekkülün uıyıl ve inhiıaltan 
mahrum kalmasını İntaç eder. 

lı Bankası bu fabrikaya bir mil. 
yon liradan fazla para •arletti. Şim
diden memleketin bu sahada müh 
taç olduğu herıeyi bu fabrikadan 
temin eclebileceiiz. Tecrübeler çoh 
mÜlaİt nticeler vermiıtir. Fabrika
nın ihtiyacı karfllıyacağı temin edi 
liyor. Temennimiz odur ki, istihlak 
artsın ve biz de daha baıha lab -
rihalar açalım. 

Cümhuriyetin elinde bereket ve 
ha:ııineainde kudret vardır. ihtiyacı 
hiıaeder etmez, vatandaflann im
dadına koıacak, mümkün olan her 

Başbakan ismet • • • •• • • 
ınonanun 

Söylevi Ve Tören Tafsilatı 
rağmen, Maaklle, Gorıhai ve Gerlo -
gubi'nin istirdat edilmit olduiu~u te
yit etmektedirler. Halkın kuvve_ı ma
neviyesi fevkallde yerindedir. Bır çok 
çevenler, Ras Desta'nın kıtalann!n ~o 
maliye girmiş olduğunu, Mogadıscıo· 
ya doğru yürümekte bulunduğunu ve 
Ras Seyyum kıtalarının da Eritrere 
girmi~ bulunduklarını aöylemektedır· 
ler. Halkta Habetistanın harbi_ kay~~ 
mesi ihtimali mevcut olmadıgr hı111 
hasıl olalıdanberi sulh müzakerelerine 
girişilmesi ihtimalleri ıüpheli bir hal 
almıştır. 

Habeş çeteleri 
[Tana aölü eier şu anda ltalyan aı 

kerleri rCNDİ tebliğlerinde bildirilen 
hatb muhafua ediyorlarsa. hava yo -
liyle Makalleye 240 ve Takaza nehri
nin •arbe en yakın kıyısından 180 ki
lometre uzaktadır. ln~lizler bu hava
ıide yağmurlar ba~lad ·ğı için bir ileri 
hareketin yapılamıyacağını ıöylüy-:>r -
laraa da, yağmurlM' dinmiş olsa bile 
ltalyanlann gerilerine şark.an çetele • 
rin hücumlanna kar91 koymağa mec
buı- bulunmaları ve menzil tcşkiJat1arı 

Ad. b b mu- Dl ibnıun edememiş olmaları da hövle 
ısa a a bir h•ekete kalk11anuyacaklarını gö-

daf aa hazır! ze vurmaktadır. ltalyan hattan arka. 
tına aarkan Habeı fedailerinin kendi-

Adisaba ba, 29 (A.A.) - Impara • lerini ne kader uğnlftırdığını lt'llvan
tor dün aabah De11ie genel karargl- la da 111klamamdc"dırlar. Şu iki tel
hına hareket etmiştir. Seyahat bir oto ırafa bir ~öz eezdiriniz:] 

Baıbakan hemen imal edilen bir ıiıeyi tetkik ediyor 

mobil koliyle Ankober ve Adambo yo Adigrat, 29 (A.A.) - Birinci kol
lu üzerinden yapılmaktadır. Impara - odu, Eritre kolordusu ile siyah göm· 
tora yakininden 12 şahsiyet refakat leklilerin birinci fırkasının Ghcralta 
etmektedir. Bir telsiz telgraf iatasyo- ve Tembien'i tenıizlenıel~rini kolav · 
nu ve posta ve telgraf idaresi tarafın laıtırmak için Do1o. Mak~llc böl"'e1'İ · 
dan hazırlanan bir seyyar postane te· ni is~al etmistir. M2riotti kolu. k;ıt'i 
sis edilmiştir. Yolun bir kısmına ka.- bir harp vermek maksadile. Degiiac 
dar imparatora refakat etmit olan ve- Sebat'ın kıtalarını aram:ıktadır . Deg· 
liaht, imparatorun gaybubeti esnasın· iiaı Sebat, şimdiye kadar çarpışma
da hükumeti idare edecektir. Otomo- dan k"r:nımıı~a mu"affak C1lm11stur. 
bil kolu 23 araba ve kamyondan nıil- Makalle. 29 (A.A.) - C,.nhe hat
teşekkildir. Yolun yansında impa~a - tında ve bilhıtna cenhenin M:ıkalle -
tor ve maiveti geceyi çadırda geçır - Dolo kısmında v;ınılan dü?eltmeler. 
mışlerdir. Dessie'de, bomba te4ılikeai- teşkitıt yapmak devrinden siiel kuv -
ne- karşı yeraltı mahzenleri bulunan vetlerin veni mevzilerde himayesbi 
e!'ki satoda ikamet edecektir. Bin•! istihdaf devresine intikal edilmiş oldu 
~ehirde hava tehlikesine kanı çok iyı ~unu pekata anlatabilir. Bu düzeltme, 
tertibat alınmış bulunmaktadır. Şeh • 

ıeyi yapacağız. 
Fabrika, daha ıimdiden üç ekip. 

le birden çalıımaya bGflamıftır. Fob 
rtkanrn hurulmaaından pelıı az sa • 
man sonra azami randımanile ça· 
lııması ekonomik vcuiyctin aailam 
temeller üzerinde kuruldu~una de. 
lalet eder. 

"Arkadaılar, 

"Hepinizi bu güzel eseri tlolaf • 
maya davet ederim. Kuran mühen. 
duler, fabrikanın. len bakımından 
birinci derecede bir eser olduğunu 
•Öylemehte müttefiktirler. Şimdi, 
bunu gö:ı:lerimizle göreceğiz . ., 

Fabrika açıldı 
lamel lnönü, yine alkıtlar aratın· 

da kürsüden indi ve kapınm önün
deki kurdelayı bir makasla keserek 
fabrikayı açtı • 
Başbakan ve davetliler fabrika -

yı gezmeğe başl&dılar. llk gezilen 
kıaım tite imalathaneaiydi. Burada 
otomatik ve yarı otomatik makine
lerde. muhtelif tekilde ve muhtelif 
boyda tiıeler yapılıyordu. Batb&
kan alev aaçarak çalııan büyük o-

ismet lnönü labrihadan aynlcyor 

cakların önünde Jurdu. lıçiler uzun 
madeni çubuklann ucuna, bir atet 
parçaaını andıran cam safhalarını 
takmıılar, aeri hareketlerle onla -
rı kah ocağa sokuyorlar, kah ha. 
vada bir kavia çizerek dolaıtınyor 
lardı. 

Barbakan fırınlardan intitar e
den sıcağa dayanamadı ve palto -
ıunu çıkardı. 

Şiıe imalathaneainden aonra trat 
makineleri dairesine geçildi. F ah -
rikada yapılan her 99y, aon teklini 
almak için buraya geliyordu. Bat • 
bakan fazll\lan alınan ve ıekil veri 
len bardaklara, ti,elere dikkatle 
bakıyor, hepsini el:ne alarak yakın 
dan tetkik ediyordu . 

Hem iyi hem ucuz mal 
Fabrika direktörü Adnana sor • 

du: 
"- Naaıl, Avrupa fabrikalarının 

çıkardıklarına ya.kın nefaset elde 
ediyor muıunuz?,, 

- Evet, gener lim .. Fabrikamı -
zın mamulatı Avrupa fabrikaları -
nın mallan derecesinde nefistir. Bu 
nefaseti daha artırmaya itina ede • 

'ceiiz. 
lamel lnönü hedefi çizdi: 
"- Bilhaaaa maliyet fiatine dik 

kat edin. Piyasaya nekadar iyi ve 
ucuz mal çıkarabilirseniz makaa -
da o kadar yakl.ı~mıt olursunuz .. ,. 

Diğer daireler 

Sonra aıraaile ambalaj dairesi, 
kılıf imalathanesi gezildi. Başba . 
kanın en fazla alakadar olduğu da. 
irelerden biri, sipariı Üzerine çıka 
rılan mallara marka iılenen kısım 
oldu. 

General lamel lnönü bir işleme 
tezgahının önünde yirmi dakikadan 
fazla durdular ve bir bardağa, bir 
cümlenin nasıl iılendiıini büyük bir 
&lika ile seyrettiler. ltl~nen barda 
iı ellerine aldılar ve: 
"- Çok güzel, dediler ... Bir mar 

ka bu kadar güzel işlenebilir,, 
Camın İptidai maddesi 

Sonra yine avluya çıkıldı. Cam 
mamulatının geçirdiği safahatı izah 
eden Adnan, camın iptidai madde -
lerinin en mühimmj olan beyaz ve 
çok ince bir kumu gösterdi: 

- Bu kumu Kilyoı civarında Po 
dima denilen bir mevkiden getir • 
tiyoruz. Cam için en lazımlı bir mad 
de olan bu kum, çok ıayani şük • 
randır ki, yakın bir yerde mebzu
len bulunuyor. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar, iza 
batı tamamladı:: 
"- Bu kumdan memleketin bir. 

çok yerlerinde mebzulen bulduk, 
Baıbakanım. Bu memleketin en ıa 
yani dikkat tabii servetlerinden bi
ridir.,, 

Süratle ampul de yapılacak 
Batbakan bu malumatı büyük bir 

memnuniyetle kar§ıladı ve fabrika 
direktörüne aordu: 
"- Elektrik ampulü, pencere ca 

mı gibi feyleri ne zaman yapacaksı 
nız?. Bu memlekitn en mühim ih. 
tiyaçlanndan biridir. Harice bu yüz 
den çok döviz çıkıyor . ., 

Adnan 'u cevabı verdi: 
- Bunu kabil olduğu kadar ıü • 

ratle yapmıya çalııacağız .. 
Batbakanrn çok müsait intibalar 

elde ettiği çehreıindeki ifadeden 
anlaıılıyordu. 

Bülede 

Hazırlanan büfeye gidildi. Fab -
rika direk.törü, Baı.bakana ve di - j 
ğer davetlılere fabrıkanın açıhıının ı 
bir hatırası olmak Üzere birer bon
boniyer hediye ettikten aonra, ihti. 
aaalarınr kaydetmesi ricasi'e, ismet 
lnönüne fabrikanın defterini ver -
di. Baııbakan bu deftere aynen fU 
aatırları yazdı: 

"Cam ve şişe fabrikasını bugün 
açtık. Çok memnun olduk. it Ban
kasını bu eser için takdir ve tebrik 
ederim. Gecen sene 1934 te temel 
atmıştık. Bu sene itlemiye açtık. 

Her sene fabrikanın ıanatte yeni 
bir ileri merhaleye vardığını göre _ 

rin bütün etrafı 7 5 milimetrelik mo _ İtalyan münakalat hatları boyunca a-
dem hava mukabil toplariyle çevril- kınlar yapılmasının önüne gececektir. 
miştir. İmparatorun Dessietle yalnız Bütün cephe üzerinde tam Italyan 
on gün kadar kalması mu"temeldir. kolları, Habet kuvvetlerinin darma 

Adisababa, 29 ( A A.) - hnparato dağnık ricatinden sonra kalmış olan 
run genel karargaha hareketi esnasın- müsellah düşman kuvvetlerini geri sür 
da . halk k,.ndisini pek 7:iyade alkışla- mÜştür. 

mıştır. Umumivetle düsünUldü2'Une [lt.ayanlarm !imal cephesinde ev -
gere. imparatorun genel k:aran~lhta velee ele geçirdikleri mevzileri muha
hazrr buh•rımaaT . savata yeni bir •e • ·faza edip etmedikleri de m11liim değil
kil verecek ve Habe$lcr tedrictn mu· dir. Ayın 26 ıında ~redilen 54 nu
k2 hiJ taarruza t!'ececelclerdir. maralı ltalyan resmi tebliğinin aon 

H11be, kumandıu,fıiı, ltaJva" mev- fıkrasında biı- kıann Erih'eli kuvvetle
zilmnin zavıf taraflarmı pek iyi bil- nn Takk"' .. a nehrinin cenubuna hi\ • 
melde ve dü,.,-nm fllİlc olmasına 1'&i kim meTZi ~de yerle~tikle.-inden bah 
Men muvaffak olacafını ümit etmdcte Mdilirken difer ta!'altan ıda tavyar• 
dir. lerin Tembien ve Ambıı - Ala~i hatt1 

Asmara, 29 ( A A.) - Mareşal Ba- üzerinde kesif uçu~lan v11ohklan bil
doglio. Massavva'dan buraya gelmit· dirilmekte idi. Bu hat, bilhassa Ma -
tir. Maresale, bir müfreu a"ker refa· kallenin cenubu asrkiıinde bulunan 
kat etmekte idi. Mareıa\ Badoe;lio As Alaii bir kıaım Eritre kuvvetleri tanı
maraya hareketinden evvel Vienna fından elde edildiii bildirilen hattın 
vapurunda Mareşal de Bonoya veda gerilerine ctütmektedir. O heılde ne ol: 
etmi~tir. mu, tur? Bu mevzii ltalyanlar terk mı 

[lki vün evvel Mare11al Bfıdo~.lio - etmitlerdir'r Yoka tayyare uçu~lan 
nun siddetli bir hareketle en kestırme çetele.. büvük bir faaliyet göııterdikle
yoldan en kısa ıamanda Tana gölüne ri ve hattı "'1 mevkileri tehdit etmek 
ulasm:ı. ~a ca\Tşacağına dai~ olan 1uı - te b"hnduklan için mi yapılmakta -
herleri ltalva ısrarla tekı:ır> ederken d , ] 
Tngiltere bövle hir harek,.tin muvaf- ır • 
fak olmasına imkan olmadığını tekrar 

1 
lamağa Ji.i:rnm ıörmekteıHr J,ibva ve 
Şııdan 'tludııtlannda ıtldığı askeri ter· 
t'ibattan, yığdığı tanklardan ve müte· 
nıadiv~n hudut hovlarında ucak tay
y;;relerinnen Incr.ilterenin büyük hir 
emniyet d11vdui?u anla•ıhyor. A~V.ı
daki su telcrrııf hiı emniyeti kuvvetle 
ifade etml!ktedir: J 

L o n d r a • 29 ( A A. ) 
Sivasal cevenler Makallı böl-
gesinde vakrnda süel hareketler va· 
pılac:-lğına dair olan haberlerden hiç 
te tehevyüç duvulmamaktad•r ltal -
yanların Gondar istika.,,~tind~ ilerle
melerinin imk~nsı1 o1dugu mutalta -
sında bulunmaktadırlar. 

Dehşetli bir uçak 

bombardımanı 

Adiaababa, 29 (A.A.) - Resmi bir 
bildirik, dokuz ltalyan uçağı d~n 
Daggoobur'u bombardıman etmış. 
yüzlerce ve hatta bazılarına göre 1500 
bomba atmış ve bir kliseyi tahrip et -
mi• ve birçok kimsenin kilisenin an
kaıı altında kalmış olduğunu bildir • 
mektedir. Yaratı asker yoktur. Çünkü 
bu askerler 9imdi artık iyi antrenman 
yapmış bulunuyorlar ve hava taarruz· 
larına karşı kendilerini himaye etmeği 
mükemmel surette biliyorlar. Süel çe
venler, ltalyanlar tarafından yapılan 

cet:itlerim çok kuvvetleprıiş ola- ı 
rak aynhyorum.,, 

ismet lnönü 
Batbakandan aonra Bayan lnö _ 

nü ve Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
defteri imzaladılar, ismet lnönü, sa 
at on yediye doğru, kendisini teşyi 
eden direktöre takdirlerini söyledik 
ten aonra aynldı. 

[Baştarafı birincide] 
şidctli bombardıman, Italyanlann 0-
gaden cephesinde yapacakları bir ~·
reketin baılangıcı olabilir diye endıf& 
etmemektedirler. 

1500 bomba 
Adisababa, 29 (A.A.) - Röytet 

muhabiri bildiriyor: Italyan tayyare -
!eri, cenup cephesinde fevblide faa• 
liyet gösternıektedirler. Bugün Hab~t 
hükumeti, bir tebliğ neırederek düıı 
Dogabur üzerine 1500 bomba atıJmıf 
olduğunu ve fakat pek aı telefata se· 
bebiyet vermiş bulundufunu bildir • 
miştir. 

[Doggah-Bur UaJ Ual'de.n 255 ki• 
lometre timalde ve HaJTann 195 ki• 
lometre cenubu tarki.indemr. Her iki 
tnnumi ka .... gahın tel>liilerincle cöril 
düğü için h·•:ikat olduiu anl-.ılan bu 
haber bundan evvel 1 talyanlan Han-a 
ra çok yakl11~tıran tebliklerin dojt'U 
olm..,lığmı ve Ual UaJ'm Habesler ta

rafından zaptedilmit ohnuma da h• • 
nüz inanılmıyacafını söateriyor. 

Maamafih bu bombardımam bit 
batka noktadaj incelemekte müat • 
kündür. 

1 - ltalyaın hatlarrnm Habet._.. 
toprak Üzerinde dayaaamayııı, 

2 - Habetlerin idida ettiii gıDi boS 
gun halinde bulunan ltalyanlann bot 
brraktıklan sahalarda Habeflerin jl.
rileyememeai, 

3 - Ual - Ual üze'!'\ndeaô hücunt" 
lan t~k~if edecek H"Mt atken toP" 
lıın~nlarını korkutmak veya maJıyel• 
mek.] 

Bir tekziP 
~ 

Roma. zg (A.A.) - Röyter nıuba• 
birinden: Ual - Ual'ın Habeıler ta~· 
fından iatirıiadı haberi, resmen tekıtP 
olunmaktadır 

Sulha hasret mi başladı? 
[ltalyan ceph•tnde bil' ydJ!nl~ 

bir mineviyat bozulduiu hiasedildi•· 
söyleniyor, ve amele taburlarınm "'" 
kavele müdedtleri bitince .... va~ 
dönmek iıtedilcl9"İ de rivayet ediJiyol 
du. Hatta biT iki sün evvel 1000 ~ 
le l tal yaya dönmüt ve bunu .. tt-. i~I; 
1 talvan kaynaklan (onların ••Idık 
ri gün 4500 iıçi de Emre için ..., .. ,. 
binmiştir) teldinde bir babs ya~ıt
tı. Şimdi de timal cephesinden ge ~: 
haberler 1 tal yan cephetinde Lav~~ 
sulh tavaaautlarma fazla ebenuntf 

1 verildiğini göıtermektedir. Buna 11 

demeli? lfte telgraf:] 
1 Ti~rc cephesi, 29 (A.A.) - Hava. 

aytarından : Süel çeven\erde pek ya 
krnda Pariste Biplomatik bir anlat~:. 
vücude getirileceği şeklinde pek nı a 
binane bir takım şayialar dola•tnakt 
olmakla beraber. ayni çevenler. Marf
şalin guva hic birşey olmıyacak~rt 'ıı· 
b·ı hareket edeceği ve bilvUk bır 11' 

. fi•• 
harebe yapmak üzere İtalyan ve ~ra· 
beş ordularım temasa getimıtfe U• 

§acağını beyan eylemektedir. 

Görmüşler 
---~--r 

Asmara, 29 (A.A.) - Asci•nı:. 
gölü üzerinde yapılan bir lcetif ıır • 
sında Italyanlar, bir düşman kaınt'irı 
nın mevcudiyetini görmütler. ve 

1 01 
kadar Habeş askeri üzerine mıtra Y • 
ateşi açmıılardır. Habeıler daiııınıf 
lardır. 

ismet lnönünün fİfe labrikaaındaki tetltikleri 

Yeni ticaret anlaşmaları 
lspanya ile Ticaret anlaşmasının im 

ıaııından sonra birkaç devletle daha 
Ticaret mukavelesi yapılacaktır. Bu 
arada Isveç, Norveç ve Arjantin ile 
anlaşma müzakerelerine başlanmış -
tır. Polonya ile yapılmakta olan mü
zakereler de bitmek üzeredir. Hof'?'«rda Hobefler ltolile ltolile cenup hududuna doira yottanıyorlar 
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istanbul Günvüğü Satış Komisyonundan: 
M.K.N 

2961 
2963 
2965 
2930 

2931 

2932 

2933 

2929 

2920 
2907 
2802 

2780 
2913 
1402 
2917 

2905 
2928 

2964 
2962 
2960 
2801 

2803 

2804 

2033 
2776 

885 
2805 

1836 
2717 
2718 
2904 
2905 
2909 

2914 
2880 
2898 
2899 
2901 
1748 

2807 

2813 
2806 

2836 
2825 
2781 
2785}. 
2793 

2798 

2279 

886 
2779 
2778 

Ağırlığı Kıymeti Cinai eşya 
K. G. L. K. 

1531 
828 

6541 
622 

JJ-'A T E GONO: 2-12-935 
398.06 Adi bakır tel. 

786 G. S. 

1Ol1 G. S. 

483 

97. 

66.24 Demir makine aksamı. 300 K. 1000 K. 
58.18 Adi hurda Demir parçaları. 

466.50 Kullanılmış binek otomobili. 900 K. 
Kadar 

1 17.90 Mevadı saire ile gayri müreddep bir 
renkli porselen sofra tabağı. 

303.30 Mevadı saire ile gayri müreddep iki 
renkli porselen sofra tabağı. 

198.03 Kasarsız bir telli pamuk ipliği. N. 
14/24 

174.60 Top halinde sade pamuk mendil. 
iHALE GONO: 4 - 12 - 935 

1688. G. S. 84.40 Ham mantar. 
1524. 1520.40 Ziraat makinesi. 
5200 1105. Yere sermeğe mahsus mantarlı müte

600 
389 G. S 
399 
207 adet 

5. 
14.S~ 
7.98 

750.277.50 

addit renkli muşamba. 
Ceviz kütüiü (yerli malı.) 
Çelik şerit. I 
Nitrat dö sud. 
Dolu gramofon pilağ 
saade alana aittir.) 

·t-adan mü-

iHALE GONO: 6 - 12 - 935 
216. G. S. 16.2r Cilasızadimukavva.(Ebadı 100X77) 

9. 81. İpekli yünlü mensucat. S İpek M. % 

130. 
284. 
230. 
229. 

276. 

130. 
26.01 
55.20 
70. 

20 den az. 
Lastik emzik. Sınnga, Buz torbası. 
Makine aksamı. ( 100 den 300 K. D.) 
İçi sırlı demir banyo. 
Ecnebi lisanile yazılı kitap ve mec-
mua. 

370.95. Merserize pamuk mensucat (M. M. 
200/30077 lpliği s 1110. 

iHALE GONO: 9 - 12 - 935 
299.500 299.50 Yüzü kısmen kauçuk su geçmez hale 

287. 
113.500 

172. 
121 

getirilmiş mensucattan kauçuk ayak
kabı 

71. 7 5 Hayvanata mahsus müstahzar gıda. 
17.03 Hamur işlerini öğütücü makine ve o

tomatik makine (Transit). 
4 3. Ağaç metre ve su terazisi Transit. 

185.86 Merserize pamuk mensucat (M. M. 
100/150 İpliği 70 den yukan.) 

196 4704. İpek çizgili pamuk mensucat. 
131. ı 96.50 Boyalı cilih Koruza ağacı döğme. 
117. 70.20 Kurıun kalemi. 

tHALE GONO: 12 - 12'w- 935 
59. 283.50 Grem. • 
ıs. 97.50 Podra. 

1.270 8.25 Riz. 
68. 54.40 Adi boyalı ağaç kalem sapı. 
58. 46.40 Cilalı ağaç kurutma tamponu. 

4. 28.80 İtriyat saç suyu. 
IH>' ~ONO: 16-12-935 

18. 
1.90 
0.670 
0.405 
0.345 

93. 

72. Sinema makinesi. 
78.48 İpek mensucat. 
48.24 Muhtelif ipek mensucat parçaları. 
29. 16 İşlemeli ipek çocuk elbisesi ve gömlek 
24.84 İpek mensucat. 

232.50 Boyalı pirinç dürbin. Adet 70 
iHALE GONO: 18 - 12 - 935 

13.600 33.32 Arışı pamuk yün mensucat (M. M. 

. 3.900 
22. 

0.590 
0.255 

83. 
37. 
61. 

200 G. Fazla). 
15.60 M. 200 fazla yün mensucat. 
24.46 Pamuk mensucat. M. M. 100/150 G. 

42.48 
18.36 

203.35 
90.65 
74.30 

Kadar İpliği 26 K. 
İpek mensucat. 
İpek mensucat. 
Sade örme pamuk kolluk. 

'' '' ,, ,, 
Topu bovah pamuk mensucat. M. M. 
70 fazla İpliği 45/55. 

63. 700 156.07 Sade pamuk önne kolluk. 
IHAl.F r:ONO: 20-12- 935 

63. 

11.700 
1.840 

17. 

300. Draje kinin emlihı (25 S. G.) Bu ila

35.10 
11.04 
55.25 

ca Eczacılar girebilir. 
Mesaha alitı. (Transit) 
KETEN. 
İşlemesi pamuk Yorgan yatak, yastık 
yüzü. 

2617 2.65 
2741 1 ADET. 3.26 

49.56 
ı A. eo. 

17.50 
30. 
21.08 

Kullanılmış ipekli elbise. (Tr~"~:~' 
Radyo makinesi. 

27E>9 25. 
2710 25. 
2746 . 11.650 

300J ıı ,,. ~4. 180. 

Sekeni% ananas konservesi. 
Kutkonmu eebıe ,, 
Kenan pullu iılemeli pamuk haı ör
tüsü. 
Defter halind• o:,.,.,""::. kAfTd,. (Tran-
sit) .. 

iHALE GONO: 23 - 12 - 935 
20ou1 2 

2762 
2641 
2642 
2645 

1885. ve ı6 Baskül. 4315.83 Kantar. Adet 161 kullanılmış. 67 A. 

3.50 
0.300 
0.780 
0.435 

17.08 
18. 
37.44 
31.32 

Teraze. 7 49 A. Kullanılmış pirinç ve 
dökme tartı. 
Yün örme omuz atkısı sade. 
İpek boyun atkısı. 

,, şilte kılıfı. Adet 4. 
İşlemeli ipek Cocuk etbisesL 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 
No. D. Emlik N o. Cin&i ve hisseai HiNeye söre 

muhmnmen K. 

396 Burıaz adası E. Çrnaraltr 
Y. Kesik Çınar 

E. 4 
Y. 5 

l 03 metre arsanın ta-
mamı 

150 Açık art- , 
tırma 

1737/ 1 Üsküdar İhsaniye Harem İskelesi 26 

2140 Edimekapı Çakırağa Çakıraia E. ve Y. 43 

2362 Edirnekapı Hacı Muhid..ı:., Yachane E. ve Y. 26 

116 metre ., 

4 7 ,65 metre arsanın ta-
mamı 

Ananın tamamı 

350 

48 
189 

.. 
.. .. 

2697 Eğrikapı Avcubey E. Kiliee Y. Tandır E . 9 Y. 7 
Mahallen 9 

Ahtap hanenin tamamı 300 .. 

3869 Beyoflu Hüaeyinağa 

4993 Tarabya 

5879 Ortaköy 

6314 latanbul Mahmudpap Da -
yehatun 

6646 Kadıköy Oımanağa 

6693 Beyazıt 'Sekban batı 

6817 Büyükdcre 

7300 İstanbul Mercan Daya ha-
tun 

7396 İJtanbul Küçükpazar 

7447 Burgazadası 

7587 Feri köy 

7588 .. 
7589 

" 
7726 1t~1.iidar Sr' 

6855 

Küçük Şiıhane E. 32-34 55 metre arsanın ta-
mamı 110 

Bostan l<:. 23 Y. 3 Ahıap hane ve bahçe-

Oçilncü Orta 1o E. 25 
nin 1/ 2 His. 417 
1 12 metre arsanın ta-
mamı 112 

Kalcılar han alt k ... 24 Kacir odanm tamamı 400 

SötUtlU çeıme E. 5 Y. 26 ma- Kicir dükkin ve' üıtü 
hallen 26-26/ 1 odalann 1/ 4 His. 500 

E. Lileli Cad. E. 20 Y. 26 Ostünde odalan olan ki 
Y. Ordu Tramvay Cad. Notaj 140 eir dükkanın 1/ 6 Hiı. 100 
Yarıcı E 1 Y. 3 46,:50 metre arsanın ta-

Büyük Yenihan E. ve 
üçüncü kat Y. 41 

E. Mahmudiye lt. 2 Y. 214 
Y. Kereattciltr Cad. · 
E. Hacı Balat 
Y. Gök demir ve Köy
kihyaaı 

Y. 4 

Baruthane Cad. 

" 
.. 

,, 

E. 13S Mü. 
harita 8 

E. 135 Mü. 
harita ı 

E. 135 Mü. 
harita 5 

E. 36 Y. 47-49 

E. 34 Y. 
51 • 53 

mamı 50 
Büyük yeni han üçüncü 
kat 41 No. lı kiıtir o-
da 2/ 5 His. 400 
Kigir havasız dükki· 

nın 45/ 280 His. 210 
Ahşap hanenin 14/ 72 
Hiı. 100 

189,9 mctrt- - .. ~~-·- ~ .. . 
mamı 

135,9 

69,38 melle: .1 .... uın ta-
mamı 

64 metre .. 
45 metre kuyusu 
ananm tamamı 

olan 
\ 

100 
70 

35 
100 

100 

,, 
.. 
.. 
H 

.. 

.. 

.. 
.. 
•• 

•• 

.. 
H 

" ,, 

.. 
Yukarda evsafı yazılı 6 ., ı.lll'-••ı(UJıer on gün müddetle aatıfa çıkarılmııtır. İhaleleri 11 • 12 - 935 tarihine tesadüf 
edenÇarşamba günü &aat on dörttedir. Satıt münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 

~ııııııııııııtııııııııı11111111ıtıı1111111111111111111111tıııt1111111111111111, 1 
a Türk Hava Kurumu 
e Büyük Piyangosu = 

Şimdiye kadar binlerce kişıyı zengın etmıştir 
2 el Ketlde 11 • 1 el Klnun • 885 dedir. 

Büyük ikramiye § 

30.000 L..:iradır 1
1 

Ayrtc• US 000, 12,000, 10,000 Llr•llk llcramlvelerle g \. 
(20.000) Llrahk bir mUkltat vardır & 

lllllllllllllllllllltltlflflllllllllfllrllllll1111111111111111fllllflfllllttl~ ı 
9211 

M. K. N. Ağırlığı 
K. G. 

Kıymeti Cinai etY• 
L. K. 

2670 0.570 41.04 İpek mensucat 
iHALE GONO: 26 - 12 - 935. 

2598 1.440 11.52 Biçilmiş yün mensucat kadın ic-;n, 
1l94 0.900 8. İpek çorap bağı. (Kaçak) 
1195 0.810 38.88 İpek boyun atkısı (Kaçak) 
1198 7.800 3. Meşin bavul. Mevadı sair~ ile müred

dep (Kaçak) . 
2585 68. 11.90 Kullanılmış demir Trikotaj makinesi. 
1196 0.630 15. Dikilmiş ipekli kadın pantalonu. l<a· 

çak. 
2581 0.670 40.20 İpek örme çocuk elbjsesi. 
2597 2. 70 11. 19 Selleloit etiket. 

iHALE GONO: 30-12- 935 
0.590 42.48 Safi ipek pijama. 
0.940 67.68 İpek gömlek ve elbise. 

665 11.97 Sedef tesbih. 

2604 
2606 
2607 
2609 
2954 
2936 

1.265 60.72 İpek yatak örtüsü adet 4. 
0.855 61.56 " mensucat ve jarse. 
8.930 29.01 Pamuk sofra t;:t krrı' Cocuk gömleii 

ve çorap. 
t935 2.445 14.67 Keten örtü. 
2980 0.230 16.56 İpek mensucat ... ~rçıarı. 
1 - 1549 S. KAN. mucibince yukan daki eşya üzerlerinde yazılı ciinlerde ve 

saat 14 de satış Komisyonunca 2490 S. KAN. hükümleri dairesinde açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Ülkeye ithal için alıcı çıkmazsa aynı celsede yaban illere götürülmek 
şartiyle alıcısına satılacaktır. 

3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuzlarla bera
ber peşin para ile mal almak istemiyenle rin erbabı Ticaretten olduklarına dair 
ünvan tezkerelerini veya Ticaret Odası vesikalarını Komisvona göstermeleri. 

4 - Peşin para ile mal almak isteyen lerin eşyanın bedelini tamamen ve vak
tinde pey olarak yatırmaları. 

5 - Pey makbuzlarının kanunen muayyen zamanda Komisyona «Österilmesi 
ve her gün pey alınır yalnız ihale günleri şaat 13,5 ğa kadar Veznece pey akçesi 
kabul edilehileceii ilin olunur. ( 7151 ~ 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

48745 Kilo Toz ve kırıntı tütün İzmirde teslim ) 6/ 12/ 
4042 ,, Iskarta Çul ) 935 

894 ,, ,, Kağıt ) Cuma 
10652 ,, ,, Kanaviçe ) saat 

37 30 ,, ,, Beyaz Çul ) 1 O 
9608 ,, ,, İp ) da. 
6010 ,, ,, Kınnap ) 9 / 12/ 

510 ,, ,, Marka bezi ) 935 
· 9 9 5 7 ,, ,, Yamalık Kanaviçe ) Pazar-

883 ,, ,, ,, Çuval ) tesi sa 
3784 ,, ,, ,, Çul ) atlOda 

7 9 ,, üayrimamul kıl Cul ) 12/ 12 
135 ,, ,, ,, Kahnçul .-) /935 

2483 ,, Sargılık Kanaviçe * ) Per-
5087 ,, Bir metrelik kasıntı ipi ) şem sa 

4 19 ,, İskarta yamalık Çizgili kanaviçe ) atı Oda 
Ahırkapı bakım evinde mevcut yukarda isim ve mik

tarları yazılı 15 kalem eski ambalaj Levazımı pazarlıkla 
satılacaktır. İsteklilerin mallan yerinde gördükten son
ra pazarlığa iştirak için hizalarında yazılı gün ve saat
lerde % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda leva
zım ve mübayaat Şubesindeki satış komisyonuna gel-
meleri. ( 7 4 7 7) 

Çanakkale Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin elektrik ve su fabrikalarını çalıştıra

cak ve aynı zamanda bu müesseselerin İdare amirliğin
de istihdam edilmek üzere diplomalı bir elektrik Mühen-
disi arayoruz. · 

Şerait ve adreselrinin Çanakkale Belediye Riyasetine 
Bildirmeleri ilan olunur. ( 7 611) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep talebesi için ( 2 7 5) çift iskarpin açık eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli ( 13 7 5) lira ve temi
natı muvakkatesi ( 104) liradır. Eksiltme 16 - 12 - 935 
tarihinde saat 14.30 da yapılacaktır. Buna ait şartna
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek ıçın 
belil gjin ve saatta teminatlarını mektep veznesine ya-
tırmak suretile Komisyona müracaatları. ( 7 593) 

Harb Akademisi Satınalma Ko
misyonundan: 

Tan gazetesinin 8, 13, 18, 21 İkinciteşrin 935 tarihli 
basılarında ilan olunan 648 lira değerindeki matbaa 
malzemesine talip çıkmadığından eksiltme tarihi 6 İkin
c.ikanun 936 Cuma gününe bırakılmıştır. İsteklilerin 48 
liralık ilk teminatlarile belli günde saat 14 de Yıldızda 
Satın alma Komisyonuna gelmeleri. ( 7 5 88) 

Universite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık komisyonundan: 
Eczacı Okuluna lüzumu olup Üniversite Rektörlü

günde bulunan listede yazılı ecza Üniversite Rektörlü
ğünde toplanan Komisyonda 19 - 12 - 935 Perşembe 
v.ünü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3041 lira 
15 kuruştur. Şartname ve liste her gün Üniversite Rek
törlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesika ile 228 lira 1 O kuruşluk teminat mektubu 
veya makbuzlarile ihale günü saat 14 de kadar zarfları 
vermiş olmaları lazımdır. ( 7 5 8 6) 

Deniz Levazım Satınalma komis
yon undan: 

Kilo Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme gün Saat 
lrtanbuldaki Deniz 

eratı için 88218 4408 L. 8 K. 330,61 Kr. 16·12-935 14 de 

Heybeli.adadaki tale-

be ve erat ,için 12192 658 (28) 49,37 ,, 16-12-935 15 de 

Yukarda miktar ve tahmin edilen fiatları yazılı yaş 
sebzenin hizalarında yazılı gün ve saatte açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler her gün, 
Eksiltmeye girecekler yazılı gün ve saatte yukarda mik
tarı yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını 
vermek üzere Komisyon Başkanlığına müracaatları. , 

. (7571) 

Akay Direktörlüğünden: 
ldaremiz vapurlarının raspa ve sülyenle boyanması 

ve kazan tuzlarının kırılma işi Birincikanun 936 niha
yetine kadar açık eksiltme suretile bir müteahhide ihale 
edilecektir. 

İhale işi 6 Birincikanun 935 Cuma günü saat 16,00 
da İdare Merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

Şartname her gün işletme şefliğinde görülebilir. İs
tklilerin belli gün ve saatte 100 yüz lira pey akçelerile 
encümene baş vurmaları. ( 7 5 41 ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !lstanbul Levazı~ A~irliöi Satınal~a Ko~isyonu ilAnlar~ 
T O R K İ Y E. K 1 Z 1 l A Y Kırıkkale Askeri San'at- saat evvel komisyona ver• 

lar okulu için 37 kalem fizik meleri. (282) (7377) 
Cemiyeti Genel Merkezinden: ders aletleri 2-12-935 pazar ••• ·

9480 

tesi günü saat 14,30 da To-
Ga:ı:bezi Türk kodeksine uygun; 5 X 0,05 eb'adıoda yirmi bin ve 

5 X 0,10 eb'adında on beş bin gaz ıargı kapalı zarf uşulile ıatın 

alıoacakbr. Teklif mektuplarında fiat ve ambalaj şeklıle beraber 

ne kadar zamanda latanbulda Satıf Büroıu Direktörlü~üne teslim 

edileceti bildirilecek ve bu mektublar iJan tarihinden itibaren 

on beş gün içinde nümunelerle Ankarada Genel merkezımize 

gönderilec~ ktir 

p.anede Satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 788 
lira 1 O kuruştur. İlk temina
tı 5 9 lira 1 O kuruştur. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 2 6 7) 

9667 (7245) 9290 

Harbiye ve merbutu okul 
lar için 7 ton zeytin yağı 11 • 
12-935 çarşamba günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2520 liradır. İlk temi 
natı 189 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin belli saatte komis-----------------------------------------------~-

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Çocukları kurtarma yurdu için bir sene içinde lazım olan 1000 
kilo sabun açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo sabuna 27 ku
ruş fiyat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lİ arttırın~, 
ek.,iltme kanununda yazılı vesika ve 21 liralık muvakkat temı
!Ilat makbuz veya mektubile beraber 6-12-935 cuma günü saat 
15 de Daimi Encümende bulurunalrdır. (I) (7447) 

Bir metre murabbama 3 lira değer biçilen Aksaray yangın ye
rinde Balabanağa M. Harikzedegan S. 6 mcı adada III/ 31 harita 
No. harsa arkasında 63 metre 25 santimetre sahasındaki yüzsüz 
arsa alakadarları arasında satrlmak üzere açrk arttırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levaznn Müdürlüğünde görülür. Arttınna
ya girmek isteyenler 14 lira 24 kuruşluk muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 5 Birincikanun 935 perşembe günü 
saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (7304) 

Senelik muhammen kirası 1200 lira olan Galatada Karaköy 
caddesinde 11/ 18 No. lı dülokan 938 senesi Mayısı sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açrk arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 
90 liralık muvakkat temınat makbuz veya mektubile beraber 
5-12-935 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunma
lıdır. (B) (7379) 

.. -
• Ebadr Dış lç 

33x675 veya 37x700/ 21 1 1 
820x120 16 16 
21x450 3 3 
5x2521 veya 31x525/ 11 2 2 
38x7 o 1 
895x135 1 1 
700x20 2 3 
190x20 o 3 
36x6 2 4 
730xl30 2 3 
765x105 1 1 
880x120 8 10 

Temizlik, srhhiye, garaj, hastane Beyoğlu Emınonu, mezarlık
lar kamyonları için 48 tane iç 38 tane dış lastik açrk eksiltmeye 
konulmuştur. Bu lastiklerin hepsine 2145 lira 2 kuruş bedel tah
min edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme 
kanununda yazılı vesika ve 161 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 3 Birincikanun 935 Salı günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (7229} 

Ebadı Dış lç 
30x5 41 44 

32x6 7 10 
34x7 7 7 
600x20 4 4 

- -
59 65 

Belediye temizlik sı:hhiye, garaj, hastane Beyoğlu, Eminönü, 
mezarlıklar kamyonları için lazım olan ve yukarıda cinsi, sayısı, 
eb'adı yazılı olan iç ve dış lastikler kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 3 Birincikanun sah günü saat 16 da be
lediye Daimi Encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi parasız ola
rak Levazım Müdürlüğünden alınrr. Eksiltmeye girmek isteyen. 
ler 410 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 15 e kadar Daimi Encümene 
vermelidir. (B.) (7230) 

lST AN BUL BELEDlYESINDEN: 1 - 29-11-935 tarihinden 
itibaren birinci nevi ekmek imalinde kullanılacak 72 kiloluk ve 
80 randımanlrk bir çuval yumuşak una muamele vergisi dahil 
825 kuruş on para ve bir çuval sert una 795 kuruş azami fiyat ta
yin edilmiştir. İstanbul Zahire ve Ticaret borsasında şehrin ek
mekliğine mahsıts unların bu fiyatlardan yukarıya satrlması ya
tiaktır. 

2 - Üçte bir nisbetinde sert ve üçte iki nisbetinde yumuşak 
buğday unundan yapılacak birinci nevi ekmeğin kilosu 2 Kanu
nuevvel 935 Pazartesi gününden itibaren 12 kuruş 10 paradır. 

) 
3 - İkinci nevi ekmek!~ francalanın narhı değişmemiştir. 

(B) (7612) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
.. Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır o
cakları, ocak aksamı vesair bakır malzeme 9 İkincikanun 
1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 7 5 O liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (7301) 

9600 

* * * Kırıkkale Askeri San'at- vona gelmeleri. 
lar mektebinin 93 kalem <280

) <737
S) 

9481 

kimya ders aletleri2-12-935 
pazartesi günü saat 14 te 
Topanede Satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
799 lira 52 kuruştur. İlk 
teminatı 60 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 
(268) (7246) 9291 

Harbiye ve merb'utu okul 
lar için 7 ton çekirdeksiz, 2 
ton çekirdekli ku~u üzüm 9-
12-9 3 5 pazartesi günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1580 liradır. 
İlk teminatı 118 buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Topa
nede Satınalma komisyonu
na gelmeleri. 
(284) (7376) 9479 

• • • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 30 ton kuru fasulye 
10-12-935 salı günü saat 
14,30 da Topanede Satınal
ma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 4 5 o O liradır. İlk 
teın"inatı 337 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. 
(286) (7374) 9477 

* .y. * 
Harbiye ve merbutu mek

tepler için 2 buçuk ton yeşil 
ve 7 ton kırmızı mercimek 
9-12-935 pazartesi günü sa
at 14,30 da Topanede Satın 
alma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 1 760 li
radır. tık teminatı 13 2 lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 
(285) (7375) 9478 

* * * 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 7 ton nohut 10-12-
9 3 5 sah günü saat 14 te To
panede Sa tın alma komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 
770 liradır. İlk teminatı 57 
lira 7 5 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisvona gelmeleri. 
(287) (7373) 9476 

* .y. * 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 18 ton yarısı kesme, 
yansı çubuk makama ile 4 
buçuk ton yarısı arpa ve ya
rısı tel şehriye 11-12-935 
çarşamba günü saat 14,30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5850 liradır. İlk teminatı 
438 lira 7 5 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir
likte teklif mektup ve mak
buzlarını ihale saatinden bir 

• 
* .y. * 

İstanbul levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulye 10-12-935 
sah günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 15000 liradır. İlk te .. 
minatı 1125 liradır. Şartna· 
mesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesi· 
kalarile birlikte teminat 
mektup veya makbuzlarını 
ihale saatinden bir saat ev·. 
vel Topanede Satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. 
(279) (7298) 9510 

İstanbul levazım amirli • 
ğine bağlı kıtaat için 200 
ton un 16-12-9 3 5 pazartesi 
günü saat 16 da Topanede. 
Satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 32000 lira
dır. İlk teminatı 2400 lira· 
dır. Şartnamesi 1 6 O kuruş 
mukabilinde verilir. İstekli• 
lerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mektuplarını i· 
hale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(291) (7461) 
9619 

••• 
İs tan bul levazım amirli .. 

ğine bağlı kıtaat için 1 1 O 
ton pilavlık pirinç 16-12"' 
935 pazartesi günü saat 15 
te Topanede satınalma ko -
misyonunda kapalı zarfla a: 
lınacaktır. Tahmin bedell 
26400 liradır. İlk temina~ 
1980 liradır. Şartnamesı 
13 2 kuruş mukabilinde ve .. 
rilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber teklif ınek 
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel· komisyona ver
meleri. ( 292) ( 7 462) 

9620 

* ~ * 
Maltepe Piyade Atış rnek 

tebinin y~vmiye 800 kilo ele 
mek pişirme ücreti 1 6 - 1 2 .. 
9 3 5 Pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satınalm3 

Komisyonunda açık eksilt ... 
mesi yapılacaktır. Beher kı
lo ekmeğin pişirme ücreti ? 

. dJ 
kuruş 25 santim tahmine 
miştir. İlk teminatı 202 lira 
5 O kuruştur. Şartnamesi h~r 
gün Komisyonda görülebı
lir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(310) (7608) 

* * * ı· . ı-

lstanbul Levazım Amır 
ğine bağlı kıt'at için 65 torı 

5 çarsade yağı\8 - 12 - 93 
şamb~ günü saat 15 de To.p-

K ıs-
hanede Satınalma om ·ıt 
yonunda kapalı zarfla eks~ 
mesi yapılacaktır. Tah~~ 
bedeli 58500 liracfır. tık 
minatr 4175 liradır. Ş~r~:;; 
mesi 293 kuruş mukabılı 

1
. 

1 k ı
Komisyondan alınır. ste . 

· " ·k 1 rı·ıe btf" lerın kanunı vesı a a 
likte ihale saatinden bir .sa: 
at evvel tekliflerini Kom)s 
yona vermeleri. \3~5

444) 
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r lıtanbul Harici Askeri Kıtaab ili.nlan 

Ezine 

••• 
8 'l'ürn ihtiyacı için Çoğu 
lo 5-0oo kilo azı altmış bin ki
hı:~ıur 19 - ı ı - 935 Gü
~den itibare9 15 pn 
llltiddetle ve 5-12-935 Per
~be eünü saat 11 de ka
~~arfla eksiltmeye çıka
.. ~llltır. Sartnameler para
;' •erilir. Tahmin bedeli 
~bin liradır. Muvakkat te
~b 127 5 liradır. Hariç • 
ttt...,~lilerin teklif mek: -
~~ belli edilen bir ev
~ ~e kadar yetiftlrilmek 
~Yle ve 2490 arttırma ek 

tine kanunun 34 üncü 
~:desinde vasıflar dahilin 
~ oıtaya verilmiş buluna-
1a ...... ~dır. lsteklilerin belli 
~en bir saat evvel teklif 
le~Plannı kanuni vesaik
~lilne SankUIUlta Ko
~ona vermiı bulunacak
~. (469) (7336) ... 

• • • Ilı :eldrdaiı için beher kilo-
iL~. lııııııştan 7 20 ton " 
~ için beher kilosu 7 
.~ 360 ton arpa 9-
t .. g35 pazartesi günü saat 
~~ da ve 16 da Tekirda-

aatınalma komisyo-
~ kapalı zarfla alınacak 
• ekirdağırun 3240 ve 

ilk t~tlan 

.--ı. Dlnyanın en tanınmıı otomobil tabrikalarınclan ---~ 

kuffanınız 
• Kokusu nens ve llttfdlr. 

Hususi uzvt cevherlerle 
' imal ve tatthzar edilen 

Oibbs briyantini, kepelderl 

giderir ve saç köklerini 
kuvvetlendirir. OOstertfl 
pratik ve flkC:hr 

BRiYAMT . 

••• 
Çatalca Müatabkem Mev-

ki eratı için 12,000 kilo 
Mercimek açık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhammen .tu
tan 2040 liradır. İlk temi
natı 98 liradır. 2 - 12 - 935 
Pazartesi ıünü saat 1 S de 
dir. Şartnamesi Komisyon -
da .-örülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk temi~t mak 
bularile birlikte belli gün 
ve vak.ti muayyende Fındık
lıda Satmalma Komisyonu
na celmeleri. ( 7 5 30) 

1 

• a • 



16 ======================================================= T A N:================================================ 30 - 11 - 935 

HER SENE BlR ÇOK KlMS LERE ZENGiN İKRAM.YELER DAG11AN 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya Piyangosu 
6(12/935 de Çekiliyor. 

Maliye 

5~ 

Vekaletinden: 
Ton 

Mık tarı 

Muht Jıf eb'ad ve sıklette beyaz Ho1çfray kağıdı 305 
,, ,, ,, Mi telfyan ,, 150 Ton 

Muhammen 
Kıymeti 
L. Ku. 

Sl/60 00 

Teminat 
Muvakkat 
L. Ku. 

3838 LO 

,, ,, Renkli ,, ,, 55 ,, 6060 00 453 75 
,, ,, Grafit ,, 60 ,, 511 ıO 00 382 50 
,, ,, Makine kM:ıdı 27 ,, 3375 00 253 13 

68XIOO eb'adında 33X34 kiloluk Mite) kıışe ka~ıdı 05 ,, 1075 00 80 63 
70XLOO ,, paketi 25 ,, 15, 20, 25 No. lu Mukavva 3000 paket 3375 00 253 13 
Siyah ve renkli kaplık bez 115(,()(J Metre/2.c 22:100 00 1680 00 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen kıymetleri vazıh levazım kapalı zarf usuliyle 
eatın ahnmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ıid şartnameleıden Holç ve Mitel kağıtlarına 
aid olanı 2 lira 59 kuruş mukabilinde ve diğerlerine aid ş ırtnarneler bedelsiz olarrk Ankarada 
Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürluğünden l~tanbulda Dolmabahçe Kırtasiye deposu baş memurlu· 
ğundan a]ınaeaktır. 

2 - İste1dilerin beyaz Hol~frg_y ve Mitf1fayn kağıtları ile renkli Mitelfayn ve Graf ka~d· ve 
makine kağıdı 17 Birinci ~anun 9.'35, kaplık bez, Mitel kuşP. kağıdı ve mukavvalıır, için 18 Birinci 
kanun 935, brihine tesadüLeden Salı ve Çarşamhe günlerı saat 14 de l1'iz ılar•nrla f!:ÖSterilen temi· 
nal mektupları ile Ank.arada Maliye VeHJdi Kırtıtsiye .Mudürlüğünde müteşı>kkil komisyona 
müracaatları. (30061 (6473ı 

C İ C İ DUDAKLIK 

ve 

BEL<iEVŞEKLIÖlrtE 

·'t'~ }~C"• • • ... ~'"' •• "• .... ~: ... 
~.,._,,,.Jl'7."~:t.~~ ·.-'~ .. ,--:)-: , . ..,. :. ~·· .... ..:..: ' 1 

• il• 

Nez ı e, birçok büyük " 
hastalıkların anasıdır 

nezle, olunca bu tehlike· 
lerin önüne ge~mek üzere 

yapacaAınız ilk iş 

Bir kaşe 

• • r 
almak olmalıdır Dünyanın en Hblt 

dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te
masla ıllinmeL Yı· 
kansa bile ;ıkmaz. 
24 uat dudakta kalır. 

\4niiJ" KREM .. 
V E N U S il <iRIPlrt soğuk algın· 

Tecriibeai kolaydır. 
Depoıu ı Sultanhamawında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 
~-... • mağazaaıdır. • 

ÇiKOLATA LEZZETiN· 
DE BESLEYiCi VE 
NEFiS BiR 61DA 

KOK O MALT; bilhusa çocukla
ra r:nclere, annelere ve hutalara 
ıayanı tavsiyedır. 

J- .O KOM AL 1; yatmazdan evvel 
sıcak alındıkta uykuyu kolaylaş-

tırır. 

KOKOMAl T; terkibinde, Malt, 
Böbet şekeri, bırincı nevi kakao 

kaymaklı ıüt, yumurta ve vanilya 

gıbi gayet besleyicı unsurlan ha
vı bir gıdadır. 

KOK O MALT; protein, madeni 
tu:r.lar, hidrat dö karbon ve vita· 

min (B ' ce zengi,,dir. 

SÜTÜN BE ·LEME HASSAS NI 

•10 70 r ISBE TiNDE ART1 IRIR 

Başlıca bakkaliye mağualarıle 
ecza depolarında satılır. 

Depozitrelerl ve toptan satışma
llalli: Sidney l\ owıl ve türeka11, 

yaph~ı tesir itibarile 
harikalar kremidir. 

Herkes onu sevdi, 
Herkes onu istiyor, 
Ve şimdi -herkes onu . 
Kullanıyor. 

Evliya Zade 
rtUREDDiN ERErt 

Ecza alat ve ıtrıyat 

deposu, lstanbul 

Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubesinden; 

Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, Nisan, Ma· 
yıs 935 maaşlarınm iskontosun 4-12-935 Çar
şamba günü başlanacaktır. 

2. ve 3. 12. 935 pazartesi ve salı günleri yalnız Malul
lcr:n işlerine 1bakılacaktır. Bu tarihten sonra müracaat e
den maluller umumi sıraya dahil olurlar. (273) (7382) 

9486 

PAK YAGCI 

s.· HA YALOGLU 
lstanbul Bahkpa:r.ar caddesı No. 10 

TELEFOrt : 21530 
Yağ meselesi halledilmiştlr. 

Tıcarethanemde aatılan b·lumum 
malların pak ve hıleıiz olduğunu sure
ti kat' .yyede temin ederim 

1 Kanunuevvel 935 den itibaren ha
lihazırdaki fıatlara zam yapmak11zın °/0 

10 tenzilat yapacağımı arz ile bir defa 

hAına, gripe romatiz· 
maya karşı CjOk mü· 
essirdir, 

il GRIPlrt bütUn aAr., 
sızı ve sancılar1 derhal 
keser. 

il GRIPlrt baş, diş, adele 
ve bel ağrllarında gö· 
rülen seri ve kat't te
sirile tanınmıştır. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

Fiah 7 5 kuruştur .................... 

Hurma sabenu 24 veya 1'2 aded
lik kutularda satılır 

GAYET MUHIM 
Hurma sabununun kokulu bir 

sabun olmayıp tabii kokulu ve 
tm•al•iz cınste her şey için kul 
lanılan bir ev sabunu olduğunu, 
bılhassa ev kadınlarının dıkkat 
na:r.arlarma arzederız Bir tec
ri.ıbe sizi iknaa kafidir. Hurma 
sabunu TURAN mamulatından 
d1r 

Umumi neşriyat ve yazı işleri mü
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is-

tanbul, Ankara caddesi. 100 

2000 Liralık ikramiye 
I ş Bankasının kumbara sahip
/ eri için bu sene ihdas ettiğı 
ikinci tertip 10,000 liralık ikra-

miyenin 2,000 liral/ık 
ikinci keşidesi 

i Ci ANU 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapılacaktır 

1 • 
1 

I 
9726 

G. B. MARKAYA DiKKA 1 
JUVEL gaz ocakları ve BAR THEL Kaynak lambaları 

taklitleri ıürülüyor Hakıkileri iıteyiniz Bulunmadrll 

takdirde Türkıye umum satış deposuna Dejö Giyar• 

mati İstanbul Kurukahveci han 21 Müracaat edıoiz. 

Çi ilerin izi 
Sihrimiz güzellik 

balmumu ile 

İstanbul ikinci iflas memurluğun " 

dan: 

Müflis İsrail Çiçyaşvili masasın• 
müracaat eden Azizin istediği yirmi 

lira ve elektrik şirketinin istediği 25 
ııa .. lira 94 kuruşun altıncı sıraya ve 

1 zinei maliyenin istediği 583,09 lira .. 
l nın beşinci suaya kayıt ve kabullerine 

ve sıra defterinin bu suretle düzeltil .. 

mesine idare heyetince karar verilnıit 
olduğu ve sıra defterinin karar daire

sinde düzeltildiği ilan olunur. 

gideriniz 

(17102--

J urı' 
İstanbul Yedinci İcra Memurlug 

dan: ~ 28 
Beyo<rlunda Telgraf sokagında /!. 

b • nıe7 
Numarada iken halen ikametgahı 
bul Stefan Papadoplos Şarandiye: . 

·ını
lstern Ent Üversis Prodakts. J..,ı p.l .. 

"Ci r Aseptine" tabir edilen 
bu balmumu: kaba ve çirkin 
cıldın derununa nüfuı. ederek 

tet şirketi vekili avukat Menahull 
1 

rı 
I> • • yapı a 
guadiş tarafından aleyhınıze 

o derece yumuşatır kı sabah
leyin yüzünüzü yıkadığınız da 
lekeli ve ıert harici tabakasını 
parça parça düşürür Yeni ve 
taze cildiniı•n beyaz ve bir -. 
benın cildi gıbi yumuşadığını 

görerek memnun ve hayran ka
lanınız Çiller, çirkın siyah ben
ler ve cildın kırmızılıktan ta
mamen zail olur 40 yaşlarında 
bır kadın kolayca 30 yaşla
rında görüneb lir Yeni ve ıih· 
ram z bır güzellik balmumu 
olan "Cir Aseptine" sabunun 
hiç bir vakit temızliyemed:ği 

cildin siyah meıamatını temiz
ler ve bu suretle si)ah ben
lerden ve •Ünbesit mesamat
tan kurtularak tem•z ve taze 
bır cilt meydana çıkar Akşam
lan yatmaz.dan evvel " C •r 
Aseptine " kullanınız ve siz de 
kadınların buna (Sihram•z bal
mumu) demelerine hak vere· 
cekıiniz Hemen buıunden İs· 

timale başlayınız. 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

İstanbulda Sultan Hamamında 
Hamdi Bey geçidinde 18, 20 No da 
manifaturacı İsak Şişman oğlu şüre
kasının iflasının 29 - 5 - 935 tari
hinden itibaren açrlmasına mahkeme
ce 25 - 9 - 935 tarihinde karar ve
rilmiş olduğu tashihen ilan olunur. 
__________ f 1'7111'>\ 

.h. ıan 26 -825 liranın Protesto tarı ı o ili 

f · ve ıo 
10 - 933 ten itibaren % 5 aız . e-
5 ücreti vekaletle ve masarifi icraı~rı .. 

. k" ticesı nin tahsili hakkındakı ta ıp ne 
5 

_ 
de tanzim olunarak gönderilen 93 

1 
.. 

. "k etgabın 
1185 sayılı ödeme emrı ı aın. ~ dilt" 
zxn meçhuliyeti hasebile teblı~ ~ pir 

. d ~ d .. d eınrının 
memış ol ugun an o em~~ . karat 
ay müddetle ilanen teblıgıne . . rel1 

· · · tı· "h" den ıtıba verılmıştır. an tarı ın . eya 
"d rnenız v . 

bir ay :adında borcu ~ e.. nıaddes• 
İcra İflas K. nun 7 4 uncu ·ne 

ı yı 
mucibince beyanda bulunmanı ars• 

. . ınıt v 
bu müddet zcırfında ıtıraz . a' 

d" de ıcr 
yapmanız yapmadı~ınız tak ırtftas 1'-
ya devam olunacagı ve İcra hapis· 

·b" ce nun 76 ıncı maddesi mucı ın ··denıe 

le tazyik ~acağınız ıuzu~u :lrtla!C 
emrinin tebtiğ makamına kaırn5 ) 
.. ·ı· 1 (1710 __.,,,., 
uıere ı an o unur. ~ _.-- · ~ ~.._"" ·-

VAPURCULUK 
T .. k A onim Şirketi ur n ,,, 
İstanbul Acentalıgı 

22925· 
Liman Han. Telefon: 

Galata şubesi Tel: 43~ 
Bartın Yold . o · kiııc• 

BARTI 'I vapuru 3 ı 19 d• 
teşrin CUMARTESl ıaat 
CİDFYE kadar ~ 


