
ismet lnönü 
p Ankara, 10, (A.A.) - C.H. 
s:ııtisi kamutay gunıpu toplantı • 
lleldp· Başbakan lsmet lnönü ge · 
ı,;,1_,sıyasal ve arsıulusal durum 
d~da P.arti ile müzakereler · 
e bulunmuştur. 
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Haupf man ölecek mi? 

· Vaşington, 10, (A.A.) - '\:ük" 
sek federal mahkeme, Lindber
gin çocuğunu öldürmekle suçlu 
bulunan Erime Houptmanm tem
yiz t.alebini redde~miştir. 

Habeşliler bir karış toprak vermiyor! 
Son Teklif Fırtına 
. Kopardı! 

1 ıferi sürülen plan için: lngiliz: 
kabinesinin hiyaneti diyenler var 

Musolini dün sustu 
ltalya işgal ettiği yerleri 
bırakmak istemiyecekmiş 

Mu5olini ile Habc.~ imparatoru 

Dün gelen telgraflar Habeş işi li tenkitlere yol açmış bulunması· 
etrafında Fransız.tngiliz planına dır. 
h~lltiz Romanın cevap veıınediği Londraya göre, bakanlar topla. 
~ bildirmektGdir. Bundan başka narak hazırlanan formülleri tet · 
~kkate değer cihet, teklifin, 1 · kik etmişler, ketumiyet göstermiş 
~~~anın çok lehinde olması nok. ler, Fransızca gazetelerde çıkan 
a~ dan, Cenevrede, hatta Lon · mesnetleri ne teyit, ne de tekzip 
'7 !'ada hayret uyaı!In-masr, şiddet (Sonu: Sa. 7 Sü 1) 

Bir Kadının Gecesi 

Yeni 
Romanımıza 
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Niçin ihanet 
Eder? 

Merak ve 
Heyecanla 

,l kuyacaksınız 

· 6 ncı şagıf ada 

Cümariyet Bayramı gecesinde ıehirden bir görünü§. 

Beyoğlunda ışıklar sön ' • ce 
Gece tayyare hücumlarına karşı şehri korumak 
yolunda ilk tecrübe on gün sonra yapılacak 

~--~~~~~~----~~~ 

Umumi Emniyet \ 
Müdürü Berutta 

Ankaradan Surigege 

Hava tehlikesinden korunma ça • 
relerini tetkik için vUayette toplanan 
komiayon çalışmalanna muntazaman 
deı•am etmektedir. Haber verildiğine 
göre yirmi blrincikônun cuma gecesi 
Beyoğlu nuntakaııında bir "Işıklan 
söndürme•• denemesi yapılması ka -

rarlaştınlnu,tır. Bu denemeden mak· 
sat düıman tayyarelerinin gece yapa
cağı hücumlara ve şehri bombar 
dıman tehlikesine karşı hedef olmak· 
tan kurtarmaktır. 

' T ı . (Sonu Sa. 1. Sü. 5.) 

~------------~~~~~--~--~----------~--~ bir heyet gitti 
~ .. ~~ömikok fabrikası açıldı 

Heyetin suikast meselesile Ekonomı· Bakanımızın 
de meşgul olacağı sanılıyor 

yaz~~~~p - ".Vahdet,. gazetesi sevindirici sözleri 
( Loriyan) gazetesinin yazdı • 

"Fabrikayı büyültmek, istihsalatı arttır
mak yolunda karar almış bulunuyoruz,, 

ğma göre Türk idaresinin üç bü 
yük memuru, emniyeti umumiye 
müdürü Şükrü, hariciye vekaleti 
şark umuru müdürü ve emniyeti 
umumiye müfettişi, perşembe gü. 
nü Beruta geldiler ve Senjorj ote Zonguldak, 10 ( Ozcl) - Bu ellerinde Türk ve Parti bayrakl.:ı· 
Iine indiler. Gelirgelmez Benıt sahah saat on birde Ti.irk Antra - ı'I olduğu halde, törene iştirak et. 
baş konsolosile ~alep, Kudüs kon siti fabrikası biiyük törenle açıldı. diler. Evvela Türkiş madenleri 
soloslarr da dahıl oldukları halde Halk mektepliler i<.-ci kütleleri (Sonu Sa. 5 Sü. 3) 
bir toplantı yaptılar. Bu toplantı ' ' .. , ' 

neticesinde Şükrü, Benıt emniyeti K d k •• •• d bl 1 1 
u~umiyesine giderek müdür Mös a 1 ovan e r ac a 
yo Buşetle uzun uzadıya konuş - J 
tu. 

Bu içtimaın sebebini anlamağa 
teşebbüs ettik. lyi kaynaklardan 
aldığımız mahimata göre Türk 
heyeti Beruta Suriye - Tyrki · 
ye hudutlarına ait birçok mesele
leri müzakereye gelmiştir. Ma · 
lfundur ki, Ankarada yapılan bir 
itilafnameye tevfikan her altı ay 
da bir daimi hudut heyeti içtima 
ederek hudutlara dair cıkacak ih 
tilafları halleder. Son iÇtima ge . 
çen haziran ayında akdedilmiş -
ti. 

SUiKAST MESELESi 

Bununla beraber bu def aki he · 
yetin riyasetinde emniyeti umu -
miye umumi müdürünün bulunma 
sr, bazrlanna göre, hudut mesele· 
leri arasında, heyet azasının Cu 
mur Reisi At.atürk aleyhine ku . 
rulmuş olan suikast ile de meşgul 
olacağını göstermektedir. 

Suikast teşebbüsünün şarki Er
dende hazırlandığı tahmin edil -
mektedir ve heyete Kudüs Türki. 
ye konsolosunun iştiraki de bu 
zannı t.akviye eylemektedir. 

Mütekait bir paşa tramvay 
ezilerek öldü altında 

F cci ha:.:mmı lwrbam 

Dün Kadıköyünde Kuşdili cad
desinde tüyler ürpertici bir kaza 
olmuş, İsmail Hakkı adında teka. 
üt bir paşa tramvay altında ezile 
rek ölmüştür. Kazayı yapan 7 nu 
maralı .arabadır. 

l:mwil llal:la Pa§a 

duramamıştır . Araba a.Jtrn • 
da kalan zayalh arlam 10 metre 
kadar sürüklenmiş ve araba ancalC 
bundan sonra durduntlabilmi.stir. 

Gazetemiz mümessili bu haber·· 
ler hakkında tenvir edilmek üze. 
re heyet azasından bazr tasrihat 
istihsal etmek istemiş ise de, şim 
dilik bu bapta vazifelerine müte· 
allık hiç bir izahat ve beyanatta 
bulunamryacaklan cevabını almış 

1 trr. 

Kadıköy . Bağlar başı seferini 
yapmak için Kuşdili caddesinden 
geçerken, söylendiğine göre, pa 
şa arabanın önünden geçmek is· 
tcmiş, fakat Uzerinc fenalık gc . 
lerck di.işmüştür. Vatman da bu 
ani vaziyet karşrsmda arabayı aur 

Facianın tüyler ürperten ~ekli· 
ni yukarki fotoğrafımız iyice gös· 
termektedir. Zavallı adamın ba. 
şile ayağı bir araya gelmiştir. Ka· 
zaya adliye derhal el koyarak talı• 
kikata başlamıştır. Kabahatin kim 
de olduğu, vak'anm hakiki şekli 
bu tahkikat sonunda meydana çı~ 
kanlmış olacaktır. · 



Habeşistan da ·erzak sıkıntısı 
it alyanlar bombardmanlara, Habeş

ler taarruzlara devam ediqorlar 
Adisababa, 10 (A.A.) - Ha

befiatanda erzak ve mühimmat 
tedariki meselesi mevzuu bahsol
maia batlamııtır. Habet askerle · 
ri, bulundukları yerlerde bulduk · 
ları erzak ile teayyüı etınekte o -
lup bu da bir muvazeneıizl=k vü
cude getirmektedir. Filvaki, as -
ker kıtalarm yerlettikleri bölgele · 
rin menabii tükenmekte geçikme · 
mekte iken diğer bölgelerde yiye 
cek içecek, adeta taımaktadır. 

Zira bu son bölgelerde ahali
nin cepheye gitmesi münasebetiy
le nüfus çok azalmııtır. 

Habeı hükumetinin eski Djini
ma valisi Dejaz Volde Manueti 
ia§e bakanlığına tayin etmiı olclu
.ğu söylenmektedir. Mumai!eyh, 
ıidai maddelerin iyi 'bir surette 
tevziini temin ile mükellef olacak
tır. 

Volde Manuelin vazifesine 
hemen başlıyacağı ve ilk gayret . 
lerini Tigre cephesinde gösterece· 
ği söylenmektedir. 

Dessie yolunun timdi muhtelif 
yerlerde antropolara konulmuı o
lan hububatın §İmale doğru sev -
kini temin etmek maksadiyle 
Podjou'ye kadar uzatılac3ğ1 riva 
yeti vardır. 

Adisababa ile merkez vilayet
lerindeki antrepolarda bulunan 
hububahn Dessieye sevkedileceği 
söyleniyor. 

T ehercher ve Aroussiis bölge
leri pek bereketli olduğundan ve 
münakalatta kolaylıktan dolayı 

Ogaden cephesinin mühimmat ve 
erzak ihtiyaçlarının temini kola)' 
olacaktır. 

HABEŞLER DORT MiSYONERi 
TUTMUŞLAR 

Habeılerin, Gorahai bölıesini ele 
geçirmek için sarf ettikleri botu 
botuna gayretlerden ıonra, lmpa 
ratorun kuvvetleri, Harrar yolu 
üzerinde önemli bir ıevkülcey! 
noktau olan Dagabur vadisinde 
müdafaa mevzileri hazırlamakt• · 
dırlar. Dagabur'da yapılmakta o
lan çok mükemmel tahkimat bun 
lara Avrupalı subaylann yardım 
etmekte olduklarını ıösteriyor. 

HABEŞLERDEN ÇEKiLEN. 
LER VAR 

Adigrat, 10 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

Ras lmru'nun kumandası altın 
da Batıdan gelen Hahet kuvvetle 
ri, son günlerdeki zorlu bombar 
dımanlar üzerine Ogadene doğru 
çekilmeğe m!cbur kalmıılardır. 

DESSlE NiÇiN BOMBARDI
MAN EDiLDi? 

Roma, 10 (A.A.) - Stefanı 
Ajansından: 

Dessie bombardımanı, biri !Ü 

el, öteki de cezai, iki türlü malı; 
yeti h~izdi. Bu bölgeye fazla mik 
tarda Hahet kuvvetleri ile, Ra'! 

lmru'nun pek çok askeri tahş\t 

edilmif bulunuyordu. 
UÇAKLAR BOMBARDI. 

MANDA 
Harrar, 10 (A.A.) - Bir ltal 

yan uçağının Ciciga üzerinde uç· 
tuğu haber ver:liyor. Tafsilat yok 
tur. Rivayet olunduğuna göre, u 
çaklar Ogadenin muhtelif mer 
kezlerini bombardımana devanı 

etmekte ve oralarda tahribat yap 
maktadır. 

Adisababa, 10 (A.A.) - Te 
yit olunan bir ~ayiaya göre, ltal 
yan uçakları, Adissbabanın 150 
kilometre ıimali ıarkisinde kaiu 
Ankober tehrini bombardıman 
etmiılerdir. 

Dessie üzerinden dün de uçak 
lar uçmut ise de bomba atmamıt
Iardır. 

SOMALIDE KOLERA 
Diredaoua, 10 (A.A.) - So -

mali kabilelelerinden gelen ha . 
berlerde Mogadiscio yakininde 
kolera hüküm sürmekte o!duğ11 
bil diriliyor. 

Şimdiye kadu yüz kitinin tu· 
tulduğu ıöylenm~ktedir. • 

hadiseler·~ 

Gittikçe çok vahim bjr şekil alıyor 
Süveyt, 10 (A.A.) - Kahire ı 

den alınan haberler, dün sabah 
vekayide görülen inkitafın haki 
katen vahim görünmekte olduğu· 
nu bildirmektedir. 

kı olmadığını göstermek için yal
nız kral nezdinde yapılmıttır. Nas 
yonalist liderleri, ayni zamanda 
Sir Miler Lampaama bir delegas· 
yon göndermek niyetindedirler. 
Bu delegasyon, kendisinden Mısır 
milletinin 1930- senesinde teklif 
edilmit olan uzlatmanın İngiltere 
hükUmeti tarafından kabul edil . 
mesi ve Mıeırın istiklalinin tanın· 
muı suretile lngiliz-Mıaır müııa . 
sebatı meselesinin kati olarak hal 
ledilmesini arzu etmekte olduğu· 
nu bildirecektir. 

BiR TALEBE ÖLMEDi MI? 

Barış işinde 

lngiltere ile Fransa 
uyuşamadı mı? 

Lava/ - Hoare proiesini İngiliz 
kabinesi kabul etmedi 

Londra, 10, (A.A.) - Evvelki 
haberlerin tersine olarak, Laval 

. Hoare banş projea°inin dün ak· 
şamki kahine toplantısında tas· 

vip edilmediği, toplantıda bazı 
tadilat teklifleri yapıldığı ve mü 
teakihen bu tekliflerin derhal Pa 
riste İngiliz büyük elçisiyle Van 
Sittarda bildirildiği anlatılmıştır. 

Bu tadilit peşemhe günü için 1 

tesbit edilmiş olan on sekizler top 
lantısını geçiktinneyecektir. 

Röyeter ajansı, Paris gazete -
!erinin bu projede B. Mussoliniye 
teklif edilen tavizlerin ehemmiye 
tini mübaleğa ile bildirdiklerini 
zannetmektedir. 

LONDRA MÜTEREDDiT 
Londra, 10, (A.A.) - Kabine. 

nin toplantısından sonra Pariate· 
ki İngiliz elçisi vasıtasiyle Fran -
sız hükUmetine tebliğatta bulunul 
muştur. Bu günkü ıerait altında 
görüşülmekte olan teklifler hak. 
kında hiç bir işarette bulunmaya 
imkan olmadı~ı kaydedilmekte · 
dir. Melhuz !-ulh müzakerelerjnin 
şartlarına dair gazetelerin istih -
baratına gelince, bunlar ne teyit 
ne de tekzip olunmaktadır. Ancak 
şurası ehemmiyetle kaydediliyor -
ki, herhangi bir tesviye tarzı her 
üç alakadar •yani Milletler Cemi · 
yeti, ltalya ve Habeşistan tarafın 
dan da kabul edilmesi lazımdır. 
HENÜZ BJR SEY TEKLiF EDiL 

MIŞ DECILDIR 
Londra, 10, (A.A.) - B. Bald· 

vin avam kamarasında bir ıuale 
cevap vererek ezcümle demiştir 
' . 

İtalyan-Habeş anlaımazlığınm 
halli için hiç bir esaı ltalya veya 
Habeşistana simdilik teklif edil · 
miş değldir. Bu hususta ıimdi be· 
yanatta bulunmak mevsimsiz ola 
caktır. Bizzat ben, gazete haber -
lerini tetkik etmedim· Ve Fransa 
da, esasında nazik ve z<'r olan bir 
meseleyi çok daha nazik ve zor 
bir hale k~yabilecek bir sızma vu 
kubuldu~u aşik;.r bulunmakta · 
dır. Tekliflerin asıllarını ve ayni 
zamanda matbuat haberlerini tet· 
kik eden kimseler, bana. başlıca 
meselelerde mühim farklar mev. 
r.ut oldu~unu söylemektedirler. 

B. Baldvin müzakereler için üç. 
tarafın tasvibi meşrut olduğunu 
tekrar etmittir. 

Londra, 1 O (A.A.) - Röyter 

Ajansının bildirdiğine göre, Bir 
Hoare ve Laval tarafından b.S~ 
lanan barıt projesinin bazı ıı~ 
ları hakkında lngiliz ve f r. jg· 
hükfunet!eri arasında tabii dı:,_ 
matik yolla müzakerelere de dit· 
e~ilmekte olduğu söylenmekte~ 
Bu hal ıununla da teeyyüt eto' ·~ 
tedir ki, lngiliz kabinesi, sofi 

1 

toplantısında, projenin bazı ~I: 
terinin tadilata ihtiyaç göste 

1
• 

neticesine varmıştır. Bununla; 
raber, resmi mehafil gayet k jıl 
davranmakta ve hattta kabine~, 
projeyi prensip itibariyle kabd ,
dip etmediğini bile söylemelıt 
imtina etmektedir. 

DIŞ iŞLERi BAKANININ 
NOTASI J 

Paris, 10 _(A.A.) - Dıt ~ti., 
bakanlığı hır notl' neıretmıt 
bu nota Pariate Bay Hoare ve ~ 
val tarafından hazırlanan pr0, 

muhteviyatı hakkında gazetele' . 
de çıkan yazıların fnntazist ıo' 
hiyetine işaret ederek halkı ve ~ 
türlü mehafili bu gibi neıri1~ 
kaydi ihtiyatla kartılamaja d• 

eylemiftir. ·J~ 
Londra, 1 O ( A.A.) - ln11 

Dış itleri bakanlığı Habe9İt~ 
daire'i şefi Bay Petenon bu ~ 
tam Parise hareket etmittir. 

"MUTABIKIZ!" 
Paris 1 O (lt~·) - lngiliı .,.. 

rşn:m mıitann cuam "ls ..... ~. 'dıf 
releri Bay Vansittard, F ransıı el 
i!leri bakanlığından çıkarlı 
''mutabıkız,, demiştir. 1 
BELÇiKA. lTAL YA VE INGJl..1~ 
KRALLARI DA KONUŞUY~ 

Cenevre, 10 (A.A.) - Befçı 
kralın Lon:lra seyahati ltah·a / 
Halıet harbinin durdurulması efş 
babını hazırlamakla alakadar I ( 
rülüyor. Kralın İtalya kralı ile e

1
, 

d ' velce anlaştıktan sonra bazı • • 
tekliflerini Londraya götürdiii 
tahmin ediliyor. . , 

Roma, 10 (A.A.) - Torinoda
ki "Consolata" tarikatine mensup 
dört miıyonerin Habeıler tara -
fmdan Aouche' de tevkif edi!me
leri hakkında Popolo di Roma. 
Cibutiden apğıdaki etraflı mallı 
matı alıyor: 

Şehrin muhtelif yerlerinde nü 
mayiıler yapılmışdır. Zabıta, hun 
ları bastırmak için büyük bir e -
nerji göstermek mecburiyetinde 
kalmıttır. Talebe ile zabıta ara · 
sında birçok arbedeler olmuttur 
Birçok talebe yaralanmıtlır. Zabı
ta, birçok defalar nümayitçiler Ü· 

zerine ateş açmağa mecbur ol -
muştur. Yaralıların hakiki mikta
rı belli değildir. Nümayifçiler. ta!ı 
ribat da yapmıtlar ve hususi bi 
naları mühim hasarlara uğratmıt 
lardır. Bunlar, caddelerdeki fe 
nerleri devirmiıler, otobü.ı ve 
tramvayları yaima etmitlerdir. 

Kahire, 10 (A.A.) - Reuter a -------------

Bu teklifler meyanında BelÇ' 
ka müstemlekelerinden bir lııf, 
mının sulhe hizmet etmek nı~1'~, 
diyle ltalyaya terkedileceğinıJ1 ti 
bulunduiju söylenmekle berrb.~ 
bunun kaydi ihtiyatla telnkk

1 

icap ettiği de bildirilmektedir· 
Bu dört misyoner, Papanın 

Kaffadaki vekili monsenyör Luigi 
ile rahip Bartolomeo Giorgi, Luigi 
Ricci ve Luigi Rubinetto'dur. 

Bu dört misyoner, Cibutiye gi
diyorlardı. Habet memurlar(, 
kendilerine Adisababadan hare . 
ketlerinde mürur ruhsatiyeleri 
vermiılerdi. Kendilerinin Aoua
cbe'de Neçasinin hizmetinde bu -
lunan beyaz bir zabit tarafından 
tevkif edilmit ve bu zabitin ken 
dilerine pasaportlarının mürurü 
zamana uğramıt bulunduğunu 

söylemit olduğu söylenmektedir. 
RASSEYYUMUN TAARRUZU 

Adiaababa, 1 O (A.A.) - Tig 
re cephesinden bildirildiğine gö -
re, Raı Seyyumun askerleri kü -
çük bir ltalyan müfrezesine taar 
ruz ederek 4 nefer öldürmütler
dir. Batka bir çarpı§ma esnasın -
da da ltalyanlardan bet, Habet· 
lerden de bir kiti ölmüttür. 

Ru Guksa'nın adamlarından 

olup, ltalyanlar tarafına geçmi, 
bulunan 50 kiti geri gelmişlerdir. 

Tigre cephesi, 10 (A.A.) -

Dün aktam Kahire tehrinin 
büyük bir k11mı karanlık içinde 
idi. Hükiimet memurları, halka 
nümayi§lerin yeniden bqlamak 
için yapılacak bütün tetebbüsle · 
rin son derece ıiddetle tenkil edi · 
leceğini ve niimayiıçilerin mah 
keme huzuruna sevkedilerek hak 
larında ağır cezalar tertip edile · 
ceğini ihtar etmitlerdir. 

MISIR NASYONALlSTLERINlN 
KRALA MEKTUBU 

Süven, 10 (A.A.) - Kahire· 
den bildirildiğine göre, memleke
tin hemen her tarafında vukua 
gelmit olan hadiseler dolayısiyle 
Mısır nasyonaliıtleri Krala bir a 
riza takdim ederek kendisinden 
1923 temel yasasına rücu edilme
sini istemitlerdir. 

Bu teşebbüs, pek manalıdır. Zi· 
ra bu tetebbüs Büyük Britanyanın 
M1ımın tamamen dahili olan bir 
itine karıımaia hiçbir veçhile hak 

janunın, talebe ile zabita arasın
da vukua gelen arbedelerde yara 
lanmıt olan bir talebenin ölmüş 
olduğuna dair di!n resmen veril -
mit olan haberi yalanlamakta • 
dır. 

BÜTÜN MISIR BiRLiK 
Kahire, 10, (A.A.) - Mısır 

partilerinin teflerile mutabık ola. 
rak milli bir cephe te§ekkülü, ve 
bu cephenin kraldan 1923 kanu -
nu esasinin tekrar meriyete ko · 
nulmasııu istemesi efkarı umumi. 
yede derin bir memnuniyet hasıl 
etmittir. Cephenin lngiliz-M111r si 
yasası üzerinde büyük tesiri ola -
cağı ümit edilmektedir. 

Batbakan, lngiliz fevkalade ko 
miaeri Lampson ile görütmüt ve 
aonra bakanların çoğunu toplaya. 
rak kabinenin akibetini alakadar 
eden durum hakkında izahat ver· 
mittir. 

Münakalat servisleri ga.yrimun· 
lazam iıliyor. Şurada burada 
münferit tezahürler vuku bulmut 
tur. 

KABiNENiN DÜŞMESi 
MUHTEMEL 

Kahire, 10 (A.A.) -Yarın bü 
tün parti ,efleri halkevinde topla
nacaklardır. Bu toplantıda 1923 
kanunu esasisinin yeniden icra 
mevkiine konmasına dair krala 
verilecek istida ile lngiltere ile 
Mıaır araıında bir muahede yapıl 

ması için müzakerelere ba§lanıl · 
ması hakkında diğer bir istida gÖ· 
rütülecektir. Bundan sonra ayrı -
ca Mısır halkına hitaben bir be· 
yanname kaleme alınacaktır. 

Bugün, her halde partilerin 
mii}terek bir cephe halinde top .. 
lanmaları dolayısile. bir kaç ufak 
hadise müstesna, sakin ıecmittir. 
Siyasal mahafil. lnıiltere Mııırın 
isteklerini kabul ecler etmez bü • 
tün tezahürlerin ve çarpı~.mala • 
rın biteceğini tebarüz ettirmekte • 
dir!er. 

Kabinenin düşmeıi muhtemel· 
dir. Sövlendif?ine RÖre parti tefle· 
ri ş\mdiki halde bir yeni kabine 
teskilini Üzerlerine almak isteme .. 
m~kte ve bir zaman için muvak • 
kat bir kabiıı.e kurttlma11 arzuıun· 
da bulunmaktadırlar. 

MISIRDA MEKT~PLER KA. 
PANDI 

Kahire, 10 (A.A.) - Bütün 
lnz mel·tepleri ;ıe bezı erkek mek 
lepleri karı~ıklıkkuın fozlalatm• 
sı dolayısile. 14 kiinun·ıst\niye ka
dar kaoalı kalacaktır. 

Bütün parti liderler; nıuyona· 
list liderin milli bir cenre kurmak 
ve kanunu esasin1n derhal yeni • 
den icra mevkiine konmaarnı iı • 
teme1<: h:- lckındaki davetini kabul 
etm;~lerdir. 

Kral bu !abah lnr-;İH'7. f~vkala~I 
de komiserini kabul etmittir. 

lTL YAYA PETROL 
YOLLAMIYORLAR (r 

Cenevre, 10 (A.A.) -..- po (f 
Emperyal, Şell, Ruvayyal DiS1~, 
lnıiliz lran bUyUk petrol tirle ~ 
ri araıında cereyan eden mU-~ 
rat neticoıinde halyaya .,. .tf 
yollamamaia ve ltaJyadan ı• 
memleketlere olan p3lrol ve b•:if 
zin ıatıtını aralarında mil••"' 1' 
tekilde taksim ederek, lteb'' .... 
petrol ve benzin yollanmaan• ~ 
dan mütevellit zararlarını t,J 
etmeye karar vermitlerdir. 

Şarkta su:h ~ 
Halep - "Vahdet,, ıaS•~· 

"Cidde" den aldıiı kaydile 111 
beri veriyor: 1. 

"lbnimeı'ut hUkOmetl l~ı~ 
Türkiye hUk6metlerlnin 1'lr ":; 
karıııında bulunmaktadır. 8111'( 
lif Hicaz hüktmetinin Tüt~ 
Irak, Iran ve Efıanistan aral ~ 
imzalanan ademi teeaTU• .,. , 
komtuluk ittifakına ıirmuidlr; ır 
ittifak ıarkta ıu1hün baka•: 1' f' ' 
tik!alin muhafazası kaygusıle 
pılmaktadır .,, 
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1 iıaretler 1 
Güz el 

Ezeli, ebedi., .zaman ve mekan 
dlfıncla bir güzellik var ı:nıclır? 
Onu burada aramaya yahut geti
rildiii köıeclen bulup meyc/ana 

Karadenizdeki acı hadisenin sonu 
~~rmağa imkan yoktur. Yalnn ltalyan 
hilclifimiz bir ıey varıa, muhitten 
"1ııhite insanların yüzde yüz gü • 
zel elediği ıeyler, bcııka muhitler· 
d .. yüzcle yüz çirkin •ayılabiliyor. 

vapurunun dalgalar 
bir parçası dün 

arasında bıraktığı şilebin 
J<araya vurdu 

Dünyayı ulki bir plan üıtüncle 
tetkik ederıeniz •atıhtan gelen 
bir ıOlizm ile karıılafırsınız. 

Çin güzeli ile, Hotanto güzeli 
r:raaıncla dağlar kaclar lark var· 
dır. 

Şu yuvarlak küreyi clolcqırsa· 
nız iklimler cleğiıtirir gibi güze! 
tiplerinin yanınızdan geçip gitti
lini ve gözlerinizcle cinı cins gü · 
zel l.ayallerinin pu•u kurcluğunu, 
hunların zaman zaman kafanızda 

Geçen gün, içerisinde isyan çı · 
kan ltalyan vapurunun Karade · 
nizde bıraktrğı şilebin bir parçası 
dün Sarıyer önüne kadar akıntı i· 
le gelerek orada karaya vurmuş · 
tur. 

Şilepte kalan iki tayfadan eser 
yoktur. 

Bu şilepte 350 ton da mazot 
yüklü bulunuyordu. Bu mazotun 
sigorta edildiği şirketin, bir me -

muru dün şehrimize gelerek ha -
diseyi tahkika başlamıştır. 

ttalyan gemisinin kaptanr yol · 
da kendisine bağlanan ve şimdi 
parçalanmrş olan bu şilebin ipini, 
kendi vapurunun selameti için kes 
tiğini ileri sürmekteydi. Denizci · 
likle alakadar başka kimseler de 
ayni mütaleayı ileri sümrnkte ve: 
"eğer şilebin ipini kesmeseydi 
kaptan kendi gemisini tehlikeye 
düşürmüş olurdu. Çünkü gemi çok 

aaJJanclıkları ıizli köıelerden rı- Milli Türk Talebe Birliği· !Kuduzle mücadele 
lıaralr clünya ölçüıündeki hayran- nin yeni idare kurulu 
lıfımıza gülüıtüklerini işitir gibi Milli Türk Talebe Birliği idare Köpeklerin yiyeceklerine 1 
olurıunuz. . . . .. , . .. kurulu seçimi dün yapılmıştır. dikkat etmek lazım 

~caba ıımclı bır _ıuze:: ~ır gu- Başkanlığa Hüseyin Remzi (hu · 
ze_llık yok .mu~ur clıye clu1~~me • kuk) as başkanlığına Faruk (tıb) 
nıze artık ımkan kalmaz. Dunyavı genel sekreterliğine İsmail Hakla 
saran iJe kültürden kültüre cleğ~- (trb) muhasipliğine Sadi Abaç 

fen güzd mikyasını bulamadığımız (iktisat) kasadarlığa Tahir O -
gibi, zc:~ıan serisi içinde bir müa- ğuz (iktisat) iç işleri kol başlığı. 
bet güzel, cleğE§m:yen bir örne.'t na Adil Kürşad (mülkiye) üyelik 
bulama:uınız. Hayatımız ulki bir lere Necmi (mimar) Saim (mü · 
•olizm içincle hayranlıktan, hay- hendis) seçilmişlerdir. 
retten, hüküm verememe~ten bez- Yeni heyet cumartesi günü sa· 
ginle~irken geçmi1 ile ge!e:ek a · at on dörtte Halkevinde toplana. 
raaında mütema-li Filmlerini gös- rak and içecektir. 
teren zaman ıakulü de bizi yeni 
)'eni kararıtzlıklara ıürükler. 

Onun için güzel karfı-ındn ba
tımız dönüyor. Ancak kalbimi· 

• _,. • •"J .,.... • • C J""' ~t\ Ul &'i9 U 1'UI U,,G;, 

Karcunrd2 tii c .. c .. likir h-:r:1~H-
rı bu şaşkınlık kar§rıında sükut 
eicrler, ötcmez.1er. 

Y alnı: bir §ey y:ıpabiliriz. Dik
lıatle dünden bugüne, cleğiıen gü
ze!clen, kültiirden kültüre ayrılan 
•iize'clen bahıeclebi!iriz. 

Güzel inıan, güzel tablo, gii . 
zel yazı, güzel h~ykel, güzel bina· 
~ ancak böylece hatırlıyabiliriz. 

Meıela bugünün güzel adamı, 
WÜzel yüzlü insanclır. Güz.ellik uz
viyetin tabii olğunluğu halini al
rnı1tır. Devrimiz baıitlik içincl p 

rızviyctin güzelliğini bulmuf çı· 
lıarmı1tır. 

Derin;n güzelliğini keıletmek 
ve bunu bir örnek halimle ruhlara 
)'aymak imkanını bulmuıtur. 

Artık güzel heykeli, güzel ya· 
zıyı, güzel eıeri, gÜ%el atlet be:le
ninin ıacleliği içinde bulmak ve 
tıpkı onun gibi yaratmak güzel a· 
rayan ıanatın, bugünkü sanatın 
vaz;ileıidir. 

Sadri Ertem 
.......... A llMWMH ... ltMllUltlta.1-UR""ln• 

Limonlar hale alınacak m1? 

Sovyet Rusya ve 
sur iyeye telef on 

Rihrillr cohirlol'imi7in hirhirlP. • 
rine telefon Jıatijl9 blW}lanm"8Im 
ilk plana alan bayındırlık ba· 
kanlığı, haber aldığımıza göre, 
yakında Ankara ile Adana arasın 
da bir telef on kanalr açacaktır. 
Bu kanal ayni zamanda cenup hu· 
dudumuzdan geçerek Suriyenin 
büyük şehirlerile de birleşecektir. 
Diğer taraftan, Samsun ve Trabu 
zona uzanan diğer bir hat da Rus 
şehirlerine bağlanacaktır. 

l?oğaz rıhhm1an 

Boğaz rıhtımlarının pek bozuk 
bir halde olduğunu gören vilayet, 
lstinye ile Büyükdere arasındaki 
deniz yolunu bir an evvel tamire 
başlamıştt. Bu yol bitmiştir. An · 
cak !stinyenin aşağı tarafları da 
bozuk olduğundan, gelecek sene 
Boğazın bu kısım yolu da tamir 
edilecektir. Diğer rıhtımlara gelin 
ce bunların tamirine beş senelik 
bir plan yapılarak başlanacaktır. 

Yeni bir tayin 
Trakya umumi müfettişliği kad 

ı·osuna tayin edilen İnebolu kay. 
makamı Fuat Aksoy evvelki gün 
şehrimize gelmiş ve dün Edirne 
ye hareket etmiştir. 

tneboluda gösterdiği büyük mu 
vaffakiyetlerden sonra, kaymaka
mın yeni vazifesinde de muvaffa. 
kiyetini bekler ve kendisini teb · 
rik ederiz. 

Şehrimizde kuduz vakalarının 
yeniden çoğaldığr haber verilmek 
tedir. Bununla beraber kuduz vak 
ahırının önünü almak için yeni 
tedbirler de alınmaktadır. 

Dün bu mesele etrafında ilgili 
bir zat bir yazıcımıza şunları söy 
!emiştir:. 

"-Kuduz vakalarmın azalma. 
ıı için evveli yapılacak teY kö • 
peklerin ortadan kaldl1'ılmaaıdır. 
Ayni zamanda ev köpeklerinin ku 
durmamalarını temin için bu kö • 
peklerin yiyeceklerini tetkik et · 
mek e onlan tanzim etmek li. • 
lc.UAJ4'jı V4tıPI•°" ._.....,,..,_,, 
fanmı ye.ine sebep yemeklerinin 
bozuk olmasıdır· Köpek besleme 
tarzları değiımelidir.,. 

Şehrimizde timdiye kadar 35 
bin köpek öldürülmüttür. Köpek 
mücadelesine tiddetle devam edil 
mektedir. 

Yaşo ve Baharın 
muhakemesi bitmedi 
Yüz bin liralık gümrük kaçak , 

çıhğı yapmaktan suçlu Y aşove 
Bahar ve arkadaşlarının duruş . 
malarma dün 8 inci ihtisas mah · 
kemesinde devam edilmiş ve suç· 
lu avukatları müdafaalarım yap · 
mrşlardır. Mahkeme, evrakı bir 
daha tetkik edip karar vennek i· 
çin dunışmayı başka bir güne bı . 
rakmıştır. 

Tramvay~ara b:nme 
inme meselesi 
Tramvaylara arkadan binip ön 

den inmek meselesi intizama so· 
kulmak için belediye ve zabıta 
tarafından müştereken incelen . 
mektedir. 

Tramvayların ön sahanlrğmda 
beş kişinin bulunmasına karar ve 
rilmesi muhtemeldir. Burada si -
viller de durabilecektir. 

küçüktü,, demetedirler. 
İtalyan gemisinin tayfası Ro -

manyahdır. lpi kesilen şilepte bu 
lunup da kaybolan iki kişi de Ro 
manyalı idiler. İhtilaf neticesinde 
İtalyan gemisini şimdi terketmiş 
olan Romanyalı tayfa, memle · 

ketlerine dönmektedirler. ltalyan 
gemisi de aradığı yeni tayfayı te
min ettikten sonra Venediğe dö · 
cektir. 

Gümrük tarasalan 
tamir ediliyor 
Sirkecideki gümrükler baş di 

rektörlüğü binasının tarasalar1 
pek harap bir halde bulunduğun 
dan bu tarasaların tamirine baş · 
lanmıştır. Tarasa muşamba ve 
üzerine Konkratin kum çimento. 
dan mürekkep bir harç dökülerek 
yapılmaktadır. Tamirin bir kaç 
gün içerisinde bitmesi muhtemel 
dir. 

Surpagop hastanesinde 
tedavi 

Bundan bir müddet evvel idare 
heyetinden yapılan bazı şikayet -
ler üzerine. Türk Ermeni katolik 
leri harekete geçerek hastahane 
i q_resi}lin ;bir yediafile tevdiini 
fstemi§Jer, asliye hukuk mahke • 

mesi de bu talebi kabul ederek has 
tahaneye doktor Ubeydi tayin ey
lemiştir. Doktor bu vazifeyi üze· 
rine aldığı gündenberi büyük bir 

·faaliyetle işe sarılmış hastahane . 
nin bir çok noksanlarını ikmal ve 
hasta bakım ve iaşe hususatım 
tanzim ederek bu hayir kurumun 
dan beklenen işleri başarmağa mu 
vaf fak olmuştur. 

Surp Agop hastahane ve Da -
rülacezesinde, bugün, diğer hasta 
hanelerde olduğu gibi bir çok has 
talar ayakta ve parasız tedavi edil 
mekte büyük bir nezaket ile mua
yene olmaktadırlar. Doktor Ubey 
din bu müesseseden umumun fay 
<lalanmasmı temin için memleke -
timizin değerli hekimlednin yar 
dımlarını da temin etmi§ olduğu 
haber alınmıştır. • 

Bedava fidan 
Beykoz ağaçlama fidanlığında 

yarım milyona yakın çam fidanı 
yetiştirmek için çahşddığını ve a. 
iman neticelerin ümidin cok f ev -
kında olduğunu yazmıştık Mües 
sese yetiştirdiği fidanları halka 
bedava venneğe başlamıştır. 

Diğer taraftan fidanlarda iyi 
netice alındığından 936 bütçesine 
de zam yapılmıştır. I 

Limon tüccarlarının yeni hale 
alınıp , alınmaması etrafında 
dün ticaret odasında bir toplantı 
Yapılmış ve mesele görüşülmüş · 
tür., fakat Jimon tüccarları ara • 
Sında tahkikat yapmakta olan ti. 
caret odasr sinai rapörtörü Hakk1 
l\Tezihi tahkikatını henüz bitire · 
lllediğinden heyette karar gerj 
kalmıştır. Ve karar perşembe gü· ' 
!lü yapılacak toplantıda verilecek 
tir. 
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Kömür fiyatlannm her tonun . · i~iH l11LANl1AYA 84~LAoı 

da yapılan 130 kuruşluk tenzilat-
tan sonra vapur navlonlarında ya ,. runaa canbazhanelerlnC:ı ~allftln <Fratelllni kardeıler) Avuıtralgada '* ıunan bir cambazhane direktörQ ıar~ 
Pilınası icap eden yüzde on tenzi tından çalırıl""ltır. o, kardeı gala çı kıgorlar. Aftllıdald reılmlerle tllln11t1 nın bu en meflaur komiklerinin 11egaha 
llt sene başından itibaren baş • ıinl takip edeceksinU. Bu macertll/& t11lce takip edebUmek için. bu rnlmlerUaerek toplamak ve bir kollekaigon 
Uyacaktır. yapmak ldzımdır. 

1Gezintiler1 

Bostan 
korkulukları 
Altı yedi ay önceye kadar, he

men her gün bcııka bir ülkeclen 
korkunç bir duyum dağılırdı. Kah 
Londracla bümem hangi lizik bil· 
gininin yeni bir ölüm ıfığı bulclu
ğu •öylenir, bununla ormanların 

biçilcliği, gertiği yalercle canlı 

varlık bırakmadığı, dağları lafla• 
rı bile tutufturcluğu titriyerek an
latılırdı. "Ölüm lf•iı", bir halta 
herkeıin dilincle dol'Jfır; yirmin
ci aıır bi'giıinin fey!anla elele 
vercliğinclen sızlanılırclı. Gene bir 
gün bakardınız., "Roma,, ela ça• 
kan telsiz!er, yeni b'.r tülek bulun
duğunu, en kalın zırhların buna 
bir cigara kağıdı kadar clayanma
clığını bilclirircli. Hacli gene bütün 
inıanlık, birkaç kalemin ucunda 
ıahlanır. Zebanilqen lenne yay

lım ateıi açılırdı. Büyük ıarJaıtan 
•onra aclam oğlunun menli çalıı·· 
tığı gerçektir. Ak ıakallı kimyacı• 
lar, ağarm'§ potalarının lıarıısın
da "bilgin,, den çok kıpln.zıl b.i• 
uif elistoleleı" e ben%İyorlardı. U· 
çak labrikalarınclan cehennem 
kuıları fırlıyor, motörler uiuldu· 
yor, kıvılcım ıajanaltları içinde 
korkunç çekiççiler pala namlılan 
clöğüyorclu. 

Sürünücüler "zahileler" çafı· 
nın azğın ejclerhaları, bu yıllarda 
clemirclen yapılarak adına .. Tanlı .. 
denilcli. Bunlar ela o cleoler ,ibl 
kann üıtii ıürünüyor, bunlar tltı 
onlar gibi ağızlarınclan alev ıo• 
luklar pü•kürüyorclu. 

Beride b'Jfıboı bırakılan milı
roplar hekimliğin tepeıine binmif 
hora tepiyor, bir lıii~iilt nule koca 
bir ülkeyi lıınp geçiriyorclu. En 
pekyürekliler büe bu ıilah aztın
lığı karı ısında aararıyorlar: 

- Artık saVCI§ o!maz! 
Diyorlarclı. Evet vuran rJUrulan 

birlikte ölecek olduktan ıonra, bı
çağa •arılmak neye yararclı! .. 

Hep böyle ıöyleniyor, herkH 
de buna inanıyordu. Fakat günün 
birinde beklenmiyen bir ıey olcla. 
Siya•al ufuklar kararclı. 811flıan• 

lar gürledi, kılıçlar sıyrıldı. Bıitün 
o cehennem mallan Alrilıa kıyıla
rına boşandı. Çırpıklak bir yıfuuı 
aaldırdılar. 

ilkin ıinmiıtik. Habqlerin İ• • 
tavroz çıkarmağa, Allah! d~mefo 
vakit bulmadan yerlere geçecefi• 
ni ıanıyorduk. Haltalar, aylar 
geçti. Binlerce bombanın linctılN!:f 
katırlarından bG§ka kimıeyi ürlıi> 
temecliğini görüp ıcııtık. Saatlerce 
ıüren mitralyöz atqlerinden an
cak be! altı kitinin yaralanl.ıfını 
duyup parmağım~ ajuımızdo 

kaldı. 

Dahası var, çırçıplak yıfan ö
nünde tankların, uçaltların, top· 

ların lizik ve kimya alaylarının 

yüzgeri ettiğini de İfİftik. Beya:s 
di§leri geniı bir gü!üıle ıimteltl1t
nen kara aclam, Nuh çağında:'! 

kalma mızrağını •allıyor. O tanlı· 
lar, alevler, ve dah'J bilmem nele• 
acaba birer boıtan korkuluğu m.ı 
icliler? •.. 

S Gezgin 

Bir kom:ser hakkında 
Belediyenin eski şirketler ko • 

miseri hakkında belediye reislilf. 
ne Kadıköv su şirktile olan mua · 
meles etrafında bir ihbar yapılmış 
tır. Bu ihbarın mahiyeti teftiş 
heyetince incelenmektedir. 

ALMAN ELÇiSi - Birkaç gün 
dür şehrimizde bulunan Alman el 
çisi Bay Fon Keller dün ak§am 
Ankara ya gitmiştir. 
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~ar ve buz cehennemin
den çıkan askerlerinden 
i Çok uzun süren bu sefer de ne Çin piyade saflarına kadar ileri 
t~nlar için yiyecek, ne de hay . leye bilmişti. Orada süngülenerek 
Şan ar için ot kalmıştı. Baştan ba öldürülmüştü. Diğerleri ise da -
b' buzdan donmuş bir kubbe gi · ha yolda iken Çinlilerin oklan ile 
~ g.?rünen gökler altında gecele· yaralanmışlar, aci feryatlar için . 
ın·· old~riicü soğuklu~ taham - de atlarından yerlere yuvarlan -
n Ul edılemez bir hal alryordu. Bu ımşlardı. 

1.~la beraber her tarafı saran ö · ı Vakra Çiçi kendisi yaralanmış 
~llı_. tehlike.sind:.n .. lmrtulm~k iç:i~~. değildi. Fakat elindeki kırbacı ile 
~nıek, yıne yurnmek, damıa yu yalnız başına kalmıştı. Bu srrada 

ek Hızım geliyordu. on kadar Çin askeri Çiçinin iize ·-
.. Nihayet Çiçinin askerleri bir rine atıldı. Tuttular sımsıkı bağla 
~n bu kar ve buz cehenneminden dılar. Sonra bir Çin zabiti geldi, 
d rtuldular. Şimdi bunların önün uzun kılmcmı belinden çekti, Çi. 
aıe (Volga) nın şarkına düşen mer çinin başını bir hamlede kesdi. 
ar uzanıyordu. Günlerce karlar Kifayetsiz vasıtalarına rağmen 

~: buzlar ile örülmüş nihayetsiz bir taraftan Çinlilere, diğer taraf 
ır labirentten başka bir şey olma tan Çinliler ile birleşmiş olan Hiin' 
~an dağlar dereler arasında kar kabilelerine mücadeleye girmiş 0 · 

~laştıklan bin türlü miişkilat ve lan Çiçi, hu suretle şerefsiz bir 
. hlikelerden sonra bu askerle - mağlubiyet içinde can verirken ra 
~n. böyle geniş meralara tesadüf kibi Huhanzi ile Çin imparatoı u 
b·lhesi hepisinin ruhunda büyiik arasında resmi bfr ittifak yapılı . 

1.~r sevinç uyandırdı. Günlerce ö- yordu. İki milletin dostluğunu tak 
ll?ll tehlikeleri ile pençeleştikten viye etmek için büyük bir mera · 
~nra nihayet bir mucize kabilin- sim hazırlanmıştı. Bir taraftan 
b· Yata Ye refaha kavuşan bu Tanju, Huhanzi, diğer taraftan 
ınıerce insanın göğüslerinden ne Çit: imp.a~atoru (No Tchoui) No. 

§e Ye sevinç sesleri yükseldi. Çuı nerının ~arkında Türkistan 
d Fakat bu zavallılar böyle bir · dağlarında karşılaşmışlardı. 
d enbire se:•inmekle aldanıyorlar- Burada Hünler çadırlarını kur -
1• Bunu bıraz sonra uzaktan Çin muşlar, Çinliler kenarları ipek · 
Ordularını görünce kendileri de lerle işlenmiş tahatadan pavyon . 
anlamış bulunuyorlardı. u vakıt lar yapmışlardı. Gerek Hünlerin, 
~krar Ci$inin askerleri s eis ve ü gerek Çinlilerin en yüksek sarav 
tnıt izliğe düştüler. erkanı , vezirleri gelmişlerdi. ~~ 

1 
Filhakika bu nihayetsiz zorluk bipler birbirine karşı kurulmuş 0 -

a.r iç:inde yaptığı seferden sonra lan bu iki debdebeli kampın or · 
Çıçinin yanında kalan askerlerin ta~mda yer ve göğ ilahlarına, gü. 
~ik?7rı. üç bin kişiden ibaret idi. nese ve aya, ecdatlarının rulıla -

1 
erısı yollarda, dağlarda, dere . rına kurban kesecek yerler kur · 

er·· d 1 d G k ıçın e, karlar ve buzlar ara · muş ar ı. ere Hünler, gerek 
~ında adeta h~rc.ket edemiyecek Çinliler tarafından davetli olan . 

Ç~receye gelmıştı. Buna mukabil hır hüyük bir sofra etrafında tPp 
~Çinin burada karşısına çıkan landılar. Davetlilcı· arasında iki 

Çın askerlerinin her türlü techi · tarafın da en yüksek şahsiyetleri 
~~tları yerinde idi. Adetleri iÜba- bulunuyordu. Misafi;·lere en lez -
~le de yüz kere daha fazla ve da zetli yemekler, en nadir ~araplar 
a km'Vetli idi. da.rptılıyordu. Çin imparatorunun 
. Böyle bir vaziyette Çiçi için sarny ahçıları güzel ve nefis ye · 

9ın askerlerine hücum etmek an. mek pişirmekteki bütün mah;ret. 
~k b~r delilik olur?u· Fakat gel· lerini bu ziyafette götseıınişler -
d~~lerı yerlerden gıderek geriye di. Çinlerin porselen tabakları i · 
• 0nmek de başka türlü bir delilik çinde verilen yemekler çiy etten, 
ldi. Onun için bütün gözler Çiçi meyveden, sütten başka bir şey 
l': doğru çevrildi. Acaba Hünle yemeğe alışmamış olan Hünleri 
l'in istiklfıli için mücadeleye atıl haıTette bırakacak şeylerdi. 
llıış olan bu fevkalade cesur ku - Sofrada oturan davetliler ara . 
~andan ne diyecekti? Çiçi bir an smda gerek Çin imparatonma, ge 
laa§ını önüne eğdi. Gözünün bakış rek Tanjuya ikinci derecede tabi 
~ l!ndan onun da yeis içinde ol<lu olan krallar ve beğlerin hapsi bu 

Pek iyi göriiüyordu. lunuyordu. Her biri başka bir ka-
b·· ~nra Çiçi ani bir hareket ile bileye ve millete mensup olan bu 
~ Utun kumandanlannı, zabitlerini krallar, beğler, vezirler başka bir 
hanına çağırdı. Uzakta, ufkun ni dilden konuşuyorlardı. Bu suret . 
Q~Yet bulduğu yerlerde göriinen le sofrada yirmiden fazla dil kul. 
~n erdulanm gösterdi. Bundan lanılıyordu. 
et~ra kısa emirler birbirini takip Bu ziyafet alelade bir merasim 
l'e 1• Açlıkt~n ve yorğunluktan ha den ibaret değildi. Otuz asırdan 
lt~et edemı~ecek hale gelm~ş olan bel'i birbirlerine karşı hayat düş 
~ un~er yemden atların egerleri mam olan iki millet bu sofra et -

1 erıne atladılar, titrek ellerile ok rafında barışıyorlardı. Birbirleri . 
ları~ı çıkardılar, yaylanna yer . ne karşı ebedi dostluk tentinatı 
le§tırdiler. Sonra dizlerini son ka vel'iyorlardı. Onun ir._.in bu dost . 
at takat ile sıkarak dört na1a hü 
(!um hareketine geçtiler. luk teminatı yalnız iki taraf ara· 

smda bir sulh ve dostluk muahe · 
burJ~i~i~ gelince, ~i A~~erinde olan l desi imza edilmekle de kalmrya _ 
:tı· uzumsu~ 51 a an atmıştı.! caktı. Çin imparatom en gu"zel bir 
t ınae yalnız hır kırbacı kalını~ -

1 
k .. . 

ı. CılO'Tn b' h'd t .1 h . k ~ ızım Hun TanJusu olan Ruhan-
~ eu.a ır ı e ı e aı e ete ge, ziye verecekti 
en son Hün askerleri şimdi Çin\ · 

Otdularr .. · . d. d (Arkası ı·ar) :a uzer1ne gı ıyor u. ] llllMMllWUIHllRllHııllllDIRllllHIHllllUUllqJllMllllllQlll11fiDftlmnlltllllltllllQl8111HlllHR 
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Ulus'un Dil yazıları Sömikok fabrikası açıldı 
SES-SUS 

Konıon cleğiımeleri 

Pekaraki'nin Yakut dili lôga
tindeki bazı sözlere bakalım: 

1. - Si•, (eski Türkçede) Yıı 
= ormanlık demektir. 

2. - Scu, (eski Türkçede) Ya· 
§tn = gizlemek manasınadır. 

3. - Saı, (eski Türkçede) Yaf 
anlamınadır. 

(Üstyanı birincide) 

direhiöıii Esat, sonra Zonguldak 
Halk Partisi baskam Mitat birer 
söylev verdiler.~ Bu söylev halkın 
alkışları arasında dinlendi. 

Bundan sonra Ekonomi baka -
nı Celal Bayar nutkunu verdd. Nu
tuktan sonra İstiklal marşı çalın -
dı. Bakan kurdelayı alkı~lar ara -
smda kesti ve fabrikanın bütün 
aksamını harekete getiren düğ -
meye bastı. Düdük sesleri, alkış -
lar arasında fabrika açıldı. Her 

Bu örnekte Yakutça "s" har- taraf gezildi. Bakan bütün iş sa · 
finin başka Türk lehçelerindeki haları, çalışma durumu hakkında 
"y" yerine geçtiği görülüyor. izahat ald;. l~çile~l~. a~~kadar. ol· 

4 
s A ( w ) y - du ve kcndılerıle goruştu. Fabrıka. 

· -.lkbaıh sadgs k . az, ıaz, da halka ve ameleye büfeler açıl-
ças = 1 a ar eme tır. ımstr. 

Burada da Yakutça "s" nin ~Celal Bayar öğle yemeğini 
başka Türk lehçelerinde "y, j, ç0 Türkiş bfüosunda yiyerek yanm· 
yerini tuttuğunu görüyoruz. da Sümer, 1ş Bankalan direktör -

5. _ Sem = yem (blldiğimi"Z leri._ Zonırnldak 5ayla":lan olduğu 
d' ) halc.e Çaycuma yolıyle trenlr 

yem ır · Ankaraya hareket etti. 
Burada "y = s" müsavatı göze Türk Antrasit fabrikasının a · 

çarpıyor. cılma töreninde Ekonomi Baka -
6. - So = ho: korku nidası. ~t Celal Bayarın söylediği nutuk 
7. - Sısık = hılu (hihi) · sa- şudur: 

sah = haha = nida ' "Sevgi}~ vata~d~şlar~u~; .. 

Bu iki örnekte de "s = h" mü· 
savatını buluyoruz. 

8. - Seıen =: çeçen = ıecen = 
hikaye. nakil, rivayet 

Sesenneğ = anlatmak 
Seaennes = görütmek 
Burada da "§, s, ç" müsavatr 

vardır. 

Not: 1 - Güneş - Dil teorisini 
izaha çalışan notlarda görülmüş
tür ki: (V. + K.) formülünün ba
şında hangi vokal bulunursa bu· 
lunsuz ve ondan s:mra gelen ko~ı· 
son hangi konson olursa olsun, a
na kök mefhumunu temsilen onun 
yerini tutabilir. 

Pekarski'nin "Yakut dili luga
ti"den iildlJımız ~ukarıki misal, 
ler - ki, batka Türk diyalekl~rin. 
de de türlüsü görülür - bilhassa, 
''ğ" ve ondan türeyen "y, h" gibi 
ayni kategoriden o~an konsonla· 
rm "s, c, ç" ve "j" ile tebadülüni.: 
açıkça göstermektedir. 

Not: 2 - Güne§ - Dil teori5i
nin kelimeler üzerinde tatbikat: 
yapılırken düfünülmesi muhtemel 
bazı tereddütlerin izalesi için, 
derhal yukarda İ§aret ettiğimi-z 

konson değişmeierini göz önün~ 
getirmek kafidir. 

Bu noktayı, hep bilinen haz• 
kelimeleri semantik bakımından 
düşünerek, izah edelim: 

1. Ses, il. Söz, ıöy, ıoy. ıuy; 

ili. Sav; iV. Say; V. Saz, caz. 
1. SES 

"Cumurıyet hukumetımn bırm
ci beş senelik endüstri programı -
na dahil olan birinci Türk Antra
siti fabrikasını sizlerin sıcak hüs
nü kabufünüzün verdiği bahtiyar· 
lıkla acıvorum. Fabrika hakkında 
istediğiniı: malfıınatı $alahiyettar 
ağızlardan dinlediniz. 

Fabrika bir buçuk milyon lira 
ile vücude gelmiştir. Azami ka -
pasitesi altmış bin ton mikdann · 
dadır. Memleket müdafaası icin 
muhtac olduğ-umuz mad<lıeleri bi
ze vermektedir. Fabrika. verdiği 
ilk mahsul ile lktısat Vekaletin -
de yaoılan fenni tahlillere göre, 
muvaffakiyetini göstermiştir. De
mek oluvor ki birinci Türk Antra
ı::iti fabrikası muvaffak olmuş bir 
eser sayılabilir. 

Ancak memleket ihtiyacının 
bü ·üklüğüniınesatl eôince mnu 
bir itk adim olarak" ıkalml ederiz. 
Diişünmeli ki memleketin bazı t:ı
taraflarında od'l!ndan daha kötü 
maddeler yakılıyor. Türk kömürii 
Türk evine avni zamanda ucuz be
delle girmelidir. Bunu temin et -
tii?'imiz zamandır ki memleketi -
niize karşı v:r.zifemizi yapım~ sa -
yılacağız. 

Bazr memleketlerde kömür sa
nayiinc ehemmiyet vermek on se
kizinci asırda başlar. Biz ise kö -
mür sanayiindıe daha ilk kademe· 
deyiz. Kömür için cuınuriyet re -
jiminin ~eksen senelik hayatı olan 
havzada yaptığı işler söylenmeğe 
değer. 

Cumuriyet havzayı teslim al · 
drğı zaman istihsalat beş yüz bin 
tondu. Cumuriyetin kaç senelik ol
duğı.mu biliyorsunuz. Bu müddet 
zarfında istihsalat iki milyona 

Kelimenin etimolojik şekli şu- Yarınıstır. Kömür meselesini sure-
dur: ti kat'iyede Türk milletinin umu -

(1) (2) (3) 
(eğ + es+ eğ) 

(1) Eğ: ana köktür. Burachı 
"sada., anlamınadır. 

(2) Eı: (. + s), ektir. Merkez 
den oldukça uzakta sada mefhu 
munun varlığına işaret eder; yani 
" " d "' " l ego an, ıç ten ge en bir, 
mefhumu hariçte t~barüz ettirir 
Bu tebarüz edenin adını koy~n, 
onun anlamını tamamlıyan da 

(3) Eğ: dir. 

(Eğ= eı +eğ= eğe•eğ 
eaeğ = ıeğ) : insanın dü§ündüğü· 
nü hariçte herkesin kulağına gi
decek kadar aksettiren bir mef
humun ifadesidir. Kelimenin eski 
Türkçede orijinal tekli hudur. Ke
limenin tarihi kadimdir. Onu kul 
lanan cetlerimiz de çok eskiden 
garpta Avrupada tesadüf ettikte· 
ri yerlere bu orijine} Türk kelime
sini şu §ekillerde hediye etmişler 
dir: 

1. - Bugün Alman namı alhr. 
da mevcudiyet gösteren insanlan 
" .. 1 k •ag • zag - zagen = soy eme , 

mi menfaatlerine göre halledece -
ğiz \·e Türk milletinin içtimai ve 
medeni seviyesini daha ziyade 
yükseltmek için bunu yapmağa 
mecburuz. 

Fabrika bize çok büviik ınik -
darda ümitler veriyor. Buna ca · 
yanarak istihsalatr arttırması Ye 
bunun için de inşaatı büJiiltmesi 
hakkında alakadarlarla görü-=e -
rek karar aJmış bulunuvoruz. Ge -
lecek sene fabrikanın 60.000 ton-... _, ___________ _ 
yani ses çıkarmak" şeklinde; 

2. - Fransızcaya: "caus (kozJ 
+ er" oluak. 

Bu son sözün etimolojik şekli · 
(eğ + es = ok + oz ..... eğ) 

olduğu düşünülürse; Almancadr.. 
"zag" ve fransızcada - ana kökfüı 
(ğ) sini (k) şeklinde muhafaz3 
ederek - (koze) denmiş o!duğun'..ı 
kolaylıkla anhyabiliriz. Halbuki 
bu Türk kelimesi, Türk ağzınd:\ 
tekamül ederek 11S~s" şeklini al· 
mıştır. lıte yukarda gösterdiğimiz 
konson değişmelerinin manası bu 
son mütekamil Türk sözünde gö

rülür. Sözün Avrupada intişarmı 

(Sonu yarın), 

luk kapasitesi 120.000 tona çıka • 
nlacaki.ır. Buna memleketin ihti
yacı bakımından ne kadar lüzum 
varsa ucuz kömür politikamız ba
kmundan da o kadar ihtiyaç var. 
d'Ir. 

Ru fabrikayı bize lş Bankasr 
yapmıştır \'e hükfamet 1ş Bankası
na bu işi bir ,·azife olarak vermiş· 
tir. !ş Bankası Büyük Atatürk'ün 
yüksek kudretinden ilham alarak 
daima dinamik hareketlerde bu • 
lunmak suretile kendi ~aha~mda 
millete rehber olmm,tur. Bu omm 
yüksek şıarıdır. 

lş Banka..:;mın bu şıarı Türk 
milletine karşı hizmet etmek mü
kellefiyetini tam yapmak suretin
ne t:u·if olunabilir. Bize ,·erdi<Ti 

~ 

bu modern ve yüksek eserden <'o-
layı Bankanın ~aheiyeti maneYi -
recini ,.e bu milli müessesemizi 
yüksek kiyasetlerle idare eden ar. 
kadaı::larnrnn isimlerini hürmetle 
yadedcr;m. 

tş Bankası h~wzaya ay:ık at • 
tr.Zı zaman elindeki müessesele • 
rin istihsalfıtı 100.000 tondu. Bu 
ınikdar bugün 400.000 tona Yar -
ımştır. Bunu kıymetli maddi bir 
rakam olduğu için söylüyorum Ye 
onun için bunun üzerinde durmak 
istiyorum. Havzanın seksen sene
lik hayatı ma-zisi i.izerinde bize en 
mükemmel örneği veren şüphe 
yok ki milli bakımdan lş Banka • 
sr olduğu gibi istiklal için en çok 
ümit veren de yine onun faaliye • 
tidir. Bugün nasyonal kömür is • 
tihsalfıtım büyük muvaffakiyet 
saymıyoruz. Asrl şimdi girdiği • 
miz hedef kömüı: sanayii üzerin • 
dedir. Bunun ilk müjdecisi şu gör
düğünüz fabrikadır. 

Vekaletin münhasıran memle
ket madenlerilc iştigal için kur • 
rluğu maden arama enstitüsü bu 
civar da dahil olduğu halde mem 
lekctte tetkikat yapıyor. Bazı mm 
takalarda jeolojik tetkikler, bitmiş 
tir. Simdi sondajlara başlanacak
trr. Sondajlar müsbet netice ver • 
d~~i ta~dir~e kıymetli buluşların 
Turk mılletme mal olduğunu teb
şir edebileceğim. Şiınlidik daha 
ziyade tafsilata girişmeksizin 
Türk mühendislerile arkadaşları
mın. mesailerinde muvaffak ol • 
makta olduklarım tebşir ediyo • 
rum. 

Bizim sanayi kuıınaktaki kuv
vetimizi teşkil eden anasırdan bi· 
ri de milliyetperver ameledfr. A
melenin zekası, amelenin dikkati, 
amelenin iş üzerindeki ihtisası 
muvaffakiyet için en birinci amil
dir. Amelemizin zekasına güveni
yoruz. Dikkatine inanmak istiyo • 
ı-uz. Tiirk milletinin umumi men
faatine hadim olmaktan başka ga· 
vesi olmıyacağım kabul ediyoruz. 
Memleketimiz iptidai madde ye • 
tiştiren bir memlekettir. Bu gör • 
düğüni.iz kömürlerle istediğimiz 
kadar enerji yetiştirebiliriz. Yük
sek mühendislerimiz vardır ve 
halkımızın istihlak kapasitesi var
dır. O halde bu kadar anasır bir 
araya gelince sanavi hareketimi· 
zin muvaffak olacağından şüphe 
etmek zafı kalpten başka bir şeY, 
olamaz. 

l\Iemleketi kurtaran, hepimize 
saadet, refah, ümit bahşeden Bü· 
yük Önderimiz bu işleri büyük bir 
alaka ile takip etmektedir. Cu • 
muriyet Halk Partisinin kongre -
sinde ikinci bes senelik sanayi pla
nı için Büyük Önderden ve lsmef 
!nönilndcn emir aldığımı söyler • 
ken arkadaşlarımın yüzlerinde 
g-örcfüğüm sevinç milletin sevin • 
ci idi. 

Benim nazarımda endüstri 
müsavi medeniyet, mede • 
niyet müsavi endüstri de • 
mektir. tçtimai hayat seviye
sini yükseltmek için mutlaka en • 
düstri sahasında cok ileri adnn • 
lar atmak mecburiyeti vardır. Biz 
bu sahada kücük bir şev yapabil. 
mişsek bununla ebedi iftihar du .. 
yacağ'ız. Bize bu iftihan veren 
Büyük Reisimize hükumet reisi • 
ınize ve Cumuriyet rejimimize 
şükranlarımızı söylemeğe sizi da
vet ederim. Yaşasın Büyük TürK 
Milleti, Yaşasın Onun Reisi Ya .. 
şasm Cuınuriyet !,, · ' 
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Sa.at 
Kadıköy Halkevi

nin konseri GEC 
Çalışma odasında, pencerenin Köşkte yalnız&. Fakat sinir. Tele winin müıaadai nitbetin Yazan: A. C. 

yanı b8§Illda oturmuş, dirseklerini lerinin daha yatışml§ oldufunu tle e•lti muiltimlz Yotatlı, yüne!· _ ı _ Boy hemen: 
masaya dayamış önüne bakıyor - hissetti. Burada kendi kendine ka- ıli oe en tonunda eceliyle ı~tü. _"Sadi Bey seyahate çıktı, Ha· -·•Evet, 72 numarah . 
du. Dışandan kansı seslendi: lır, kendini ölçüp taıtar, vicdanını •itti. Yenı.l, •üne henüz lıavıı, mmefendi.,, turuyordu." Cevabını ~e~ bt 

- Mühim bir şey konuşmak is- rahat rahat dinlerdi. Artık bu he- nlUf bir yaratılı laaliyle oltluf<ı _ "Nasıl olur? Mümkün de - çocuğun yuvarlak, sevımli 
tiyoruın, gelebilir miyim? sabm yapılması ve bir karar ve - ğil' · zü vardı. Sesi de çok ah 

Cevap vermedi. Kadın bir lah- rilmesi liznn geliyordu. Hayatını yerde aned lnmıltlanabiliyor ':Kadın, bu cümleyi üç defa tek· Kapıcı sözüne devamla 
za bekledikten sonra kapıyı aç - bir harita gibi önüne serecek, bir Dalaa ylirllyemiyor. Bir yaratıfır. rarladı. Otelin kapıcısı da her de- ki: 
tı ve parmaklarının ucuna basa • hakim gibi hareket edecekti. De· ılofap Mlyilmalne yiyecek, ir~· fasında omuzlannı kaldırarak o- - "Sadi Bey, refikası iti' 
rak yüriidü: diği gibi yaptı ve bütün mazilini celc, ,an.,, hava oe zaman na•!l na Sadi Beyin seyahatte · olduğu mektup bırakmıştı. Ne oldu tJ 

- Neye karanlıkta oturuyor - gözönüne getirdi. Hayatının kırk lckımaa yeni mulildyi yaratacak cevabını verdi. Kadın bir kere da- tup?,, 
sun? Ortalığı sigara dumanına beşinci yılma kadar çok iyi, çok olan ana babaların J-ıı--- i..Wn. ha dedi ki: - "Mektubu ben size V 
boğmuşsun! uslu ve rahattı. Kanama bağ • vs• .. -a ~- _ "Fakat her halde yanılıyor- tim. Siz de 72 numaralı JÖS8 

Ayağa kalkarak limbayı yak- lı bir koca idi. Çocuklanna tapı· lııılalı tlolıanlufıı, alqlranlık, sunuz. AraC:cığım zat geçen hafta muştum?Z?,, 
tı. Ve kansına hiddetle baktı: nan bir baba idi. Akh başında, he· tluyfa, bilıi ve biitlin bu müenit- çarşamba günü Ankaradan gelen Kapıcı, karpundaki bof* 

- Beni ne diye rahatsız edi • saplı bir iş adamı idi. Daha sonra lerin 8Gflıyacafı mıınlri terbiye•i Sadi Beydir.,, ul tutmak istiyormuş gibi 
yorsun. Hem saçlanm bu kılığa yaşamak zevkinin içinde kuruma. Bylece lôzantlır. Otel kapıcısı, sabn tükense bi- tavırla: 
sokmakt.an ut.amm:yor musun? ğa başladığını hissetti. Sinirleri Mmilrinin illı önee seıten tloi· le vazife dolayısiJe nezaketini el. - "Halbuki şimdi o gödiı 

Kadmm dudaklan titredi. Ha- yıkılıyor gibi idi. Kansının güze~ ılafa Jifliniilecelı olurm nnuilıi den bırakmamağa mecbur olan de yok.,, 
li güzel olan yüzü kızardı. Fakat ince, zarif sözleri; itaatkar bakış- bı'r adam tavrile kadına şu ceva - -- "Yok mu?,, 
k kşa • k d" - · ;x... ter6iyainln Je •ale ve ıe•ten B k ·ı h- .,. ocasmm itirazına bakmıyarak lan, o yıcı aesı, en ısını ~"e • bı verdi: oy, apıcıya aı ocrer 
anlattı: liyor ve incitiyordu. Çocuklann 6afl17aralı •aflanmanna ralqma- _ "Evet Hanımefendi. Ben de dri ve duvardaki gözleri bi~ 

- Dinle beni r Y arm kim ge · en ehemmiyetsiz suçu, gözilne pek nın en lıatlrme yol oltlafrı lıabul ayni zattan bahsedtiyorum. Anka· rer tetkike başladı: 
lecekT Biliyor musun? büyük görüniyordu. Çoculdann edilmelı lcbungelir. Ba itibarla, radan gelen Ahmet Sadi Bey, 72 - "Mektun, uzunca ma 
. - Hayır.. neşesinden sinirleniyor, içini buz lllt biiylllt lroral lıonıerlni tlün numaralı odada oturuyordu. Fa · zarf içinde idi. Yukanki 

- Genç avuliat. Hani anası ge. gibi kederle dolduruyordu. Bu bir akfam veren Kaılılı6y Halkeoi, kat, işte bakınız yolcu defterine: den 172 numaralı göz için 
çenlerde ge~i de kızını oğlu • sinir buhram idi. Fakat bu kiSr ola. laallnn dili oe laallnn N8iyle leal . Dün akşam seyahate çıktığı yazı. kiğrt. ne?,, 
na istemi§, beı1 de "hayır" deme • sı buhran yüzünden çekmediği, lı değil mi?,, Kapıcı 172 numaraya 
mift;im. çektirmeditl eziyet yoktu. Çocuk· Aln tlerinlilılerine ftllyerelt orada · Kadın yine: uzandı ve o gözden uzun 

- Oemel(, eve; dlemiştin. lann her dileğine kal'fl geliyor, ayantlırac:afı tlanalarla yeni _ "Nasıl olur?,, sözünü tekrar bir zarf ~tkardı. tlzerini o 
- Daha iyi bir damat beldiye. canlanm acıtmaktan hOf]anıyor • ,,.,.,.nln •eliımaini 8'1flıyacalt ettikten 80nra hiddetle kapıcının - "Ahmet Sadi Beyin 

mezClim ki.. du. Bu buhran yüzünden kızı Ley- olan mulilıi terbiyalni verrnelr yanından ayrıldı. Şaşkın, şaşkın Samime Hanıma. - Affe 
- Kızın da bu gençten lioşla • linm sevincini alt üst etmiş, evi • yolantlalil lıatirmeyi w,,.., Je- otelin holünde etrafına bakındı. niz Hanımefendi, küçük bir 

myor mu?.. ni bırakıp müstakbel dlamadmm ._~ Yeisinden dudaklanru büktü. Bu lışlık oldu.,, 
Sözleri ağır ağır, acı acı söy • yüzünü görmek istememişti. me1R1r. halile, inadından olayı gözyaşlan· Kadın mektubu aldı \"e 

lüyordu. Birdenbire sesi yüksel • Bütün bu kasurlarmr, bir yara ICmıltöy Halhobtin IHıtıntla nı zaptetmeğe çalışan bir çocuğa hemen a,·akta okudu. MektuP 
Cli: ilzerine iğilen, irinden tiksinmiyen 6alanan C. E. Ar•ven bir ar atla· benziyordu. Ondan sonra tekrar kaç satırdan ibaret olmakla 

- Deme}( ki afSJE kızını bu bir doktor gibi tetkik etti. Bu has. ntUlır. Ona lterlıea lrilir. O, nere· yavaş yavaş döndü. Kapıcıya ye • her okunması epevt"~ uzun 
genci sevmeğe.cür'et etti. Sen de talık ona babumclan geçmifti. "• 6ir,,,. ...n, ner.Ie bir ar ha· ni bir sual sormak istedi. Fakat Bundan anlaşılıyordu ki me 
tarlana varmadın. Belki de ~ek. Kendisi de gençlltinde babasmm rehti OGrN J.,,yar; arar, balar, kapıcı artık başka yolcularla meş· kadmrn yüzünde bir d 
tuplaşıyorlar&. Ve sen yine far· sinir buhranlarından mlamrdı. guldü. Onun nazannda Ahmet görülmemekle beraber, ~p 
kriıda delfldin. :Ablası tek evden çıkıp ıideyim di. rnq11.,.. ,.Jıarır. O, ,..,.etle ltentli Sadi meselesi, daha doğrusu Ah. haber taşıyordu. 

Kamncağız yiizUnil ellerile art- ye ilk gelene vanmetı. A.pbeysi P6l 6ir • ...,. .,. ltıırelıefi yara. met Sadi Beyi anyan genç kadın Kadın, tekrar baı::ını kal 
til ve bir koltufa atılarak hıçkıra bir gün evi bırakıp gitmı§, kentti" ta6lllr bir,,,....,.,.""'"' 6ilir; Y• meselesi artık halledilmişti. zaman gözü boy'a İ1i"ti. Bov. O 
hıçlara ağladı. si ise bütün kare·dalmnaeıı fazla ,_,.,. 6ir it o1..., ona lllır itin Kadm, karşısındaki adamın nada katlını büyi\k bir allk• 

Erkek kafasmr 1n1Nnn ağırlı. eziyet çelmıi§ii. Belki baba• da "-na •.Prir. derdine ortak olmamasından ve tetkik edivordu. Op-lantn y0 
ille ~e dÜ§mnf:bfıtiin varlı· bütün ailesini aeviyorclu. Pakat -.Bantlan 6ir yıl Bnee Hollıninl pek ziyade lakaydi göstermesin - deki manalı panlh kadını bi 
fmı iltJ.hapLaptg,1ıfr l._81'!' .libi blltAlno ıan:· :ea1n:e~b~ir~ce;;he;:nn~•~ha-·~~~~~..._.~~~~~~~f:e~~ · · · G.~ ~ 
~7"~Bl'fl'l"'l'Jı~bi""a. .. n. ~yap yatı Ti! • latan hır tavırla bir daha pıcı- zar · ı ve başını c:evır ı. • 't.~ 
madıtma inanıyor, vicdanı sızlı. gilii. Buna çare oulmalC gerektL mınla olJaia ltalıl; ın.mlelıette ya yaklaştı: Samime asabiyet: nelen 
yor, fakat bu hiddet buhranlarma Kalktı ve kırlarda do)qtı. Si· 1-ris 6almu111)'Clll 6ir leerol teılıil _ "Bana bakar mısınız?,, öksürdUkten sonra dedi ki: 
Karşı gelemiyordu. Halbuki ken. nirleri epeyce yatışmqtı. Bir, iki, efnl-ti tlilfinn .. li. B..,.n için Kapıcı, yine nezaketi elden bı- -" Mesele anlRcıııldı. K 
disi de Celileyi sevmiş, onun sev· üç gün böyle geçti Dördilncii gün, Ş.ltir kntl,,..nıı lııınıp y~ren rakmıyarak: bir işi ~ıktığından bir ka~ gün 
jdaile titrem.it, evlendiği günken. misafir odumda kanaile karşı • "- ıwol-8rl .,.,, B H f d' başka bir yere ~itmi!-1. O ıe · 
dini dünyanın en bahtiyar adamı laştı. Kadıncağız upeanydr. Göz· eroclllloClr .,. en - " uyurunuz, amme en ıı.,, ,.e kadar odasında ben ot 
saymıştı. Bir gencin kendi kızını teri korku ile tapyordu. Ona yak· Halan Olıtemi ""'""'! __ ~ 6a

8
ifl .. -

1
. "Sab"lir~i B~~ ~e;eye gittiğini ğım.,, 

sevip istemesinde ne beis olabi • laşarak okşadı ve 10rdu: ona vermifli. ICorol ...,....,.., a- soy ıye 1 mısızınız.,, - "NasTl emredersen1r.. B 
lirdi, Bahusus kızı beğendikten, - Hepiniz iyi misiniz? ita Olctmn .,. K.lltlılıli7 Halhvl Kapıcı omuzlarmı kaldırdı: mefendt Bavu'unuzu yu 
anasr razı oJduktan, kendisi de bu - lyiyiz. Artık seni de eve gö- ii7eferintlen miir.Jchp talebeleri· - "Yazık ki bu hususta size çıkarsınlar. 
gençte bir kusur bulmadıktan türeceğiml nin 6ir 7fltlısı .,. 70f'lllmalı lril- yardım edemiyeceğim. Çünkü Sa· Sonra &mirane bir tavırla 
aonra böyle kızmakta ne mana Kansına baktı. Pek mahzundu. ,.... bir aim .,. cWılİ7efle ~alı· di Bey nereye gittiğini söyleme • bakarak emretti: 
march. Btı ancak, insafmlıktı.. - Evet, d'edi, ben de uyli iç~ di. Fakat, Beyefendi ihtimal ki - "Al bavullan, Hanıme~ 

Kansına bakarak: geri dönmek istiyordum. Fakat ,..U me1ıl111U1 •airıfilrlerı6a· lıbir bir kaç gün sonra geri gelecektir. diyi odasına çıkar.,, 
- Celile, dedi, sinirlerim yine yapamıyorum. Yalnız · sana bir aerılir. Brı "- ..,,.,.,,. "" Çünkü giderken odasını bırakma- Kapıcı bunu söylerken 72 

bozuk, bu meseleyi sonra konu • mektup vereceğim l ılar 11•IHlllld olılalılannı prmelı eh.,, maralı odanın anahtannı da 
fUl'UZI Ve derhal yazıhanesinin önü· ildlwır etlil.-lt 6ir itflr. - "Bunu daha evvel söylesey. teslim etti. 

Celile gözlerini silerek oda • ne g~ bir kaç satır karaladı ve Aı aar .. ı diniz ya! O halde kocam benim - 2 -
an çıkt.ı ve konU§lllanm neticP.1ıi kasmna okudu: için bir mektun filln bırakmış - Samime aynanın önünde 
ni km Leyliya. anlatmağa gitti. "Aziz ve sevgili kızım Leyli, anlatmıştım. Ben dıe ona benze • tır. Ben Sadi Beyin kansıyım.,, yordu. Vücudünün ~I çi 
Babaa .-... i biraz hiddetlenm;a, Evlenmek i,.;,, ver-1~&; .. karara mete başladım. Ben de çocukla • Kad b ·· ı · ·· le ken ge ni tetkik ediyordu. Bir müddet 

...... ~ ~ ~ '"5'·u nmı kendimden nefret ettirecek m u soz en soy r · binrz linirlenmişti, fakat sonun • muvafakat ediyor ve izdivacmın niş bir nefes aldı. Kapıcı arkası- suretle meşgul olduktan sonra 
ü muvafakat edeceğin(le şüphe kutlu olmUlllI bütün ruhumla te • bale ıeldim. Bunu yapmak iste • na döndü, 72 numaralı odaya ait vaş yav~ yana döndü ve bir 
yoktu. Leyllnm neş'esi kaçtı. mennt ediyonım. miyorum. Onun için yalnız b&fI • göze baktı ve sonra düşünceli bir adım geriledi. Bu hareketinde 
katdef}erlnin yüzü buruştu. Bir Seni candan seven baban ... ,, ma ya§IYacağım ve derdimi tek tavurla kadma dedi ki: nevi oynaklık vardı. 
uat aonra Bay Kizmı odasından Sonra sorctı: bqmıa çekeceğim.. , · ktu , E t Samime ,meı bir kadındı. 

l Celile adamakıllı korkmuştu. - 'Hır me p mu. - ve , ,. ___ _ 
pkarak ~ baktı ve: - yi mi? •· 1 b' d F k t güzelliği, erkeklerin ıuuwu 

Y M ite "di ' ı . . ttiraz etm' emeğe karar verdi ve oy e ır şey var ı. a a nereye fılar kaynatm .. .11.a ~ukted;.. - arın a peye gı yorum· - !YL oğl koyduğumu hatırhyamıyonım. le. ~· .. 
Bawlumu hamla! dedi. - Oy le ise istasyona kadar be· bir kaç gün sonra unu veya ya. mini.z ne idi, lutfen bir daha söy _ güzellik nevinden ici. Du 

Leylimn rengi attı. Çocukla - raber gidelim. km dlostlanndan birini gönderip 
1 

. . . , bükümleri çok hoşa gidecek 
rm hepsi sarardılar ve şaşırdılar. Kolkola girdiler ve yürüdüler. kendisini ikna etmeyi düşündü. er mısınu ·" şekilde idi. Gözlerinden par 
Ba v.a- ·ı . i k d' . d Ce1il lda alvardı Baamı kocasmm omuzuna daVT - Kapıcı bu son sualini büyük . • . d di' la kadar 1 .ıuu:.wı aı emn n en ısın en e yo y : "'"'$ "· b" kml k · · d d K d ateşın ı~ın e ınya r 
_._ ..... 1~- d'ğini 1 dı K K tekrar ), ba yarak acı acı a"'ladı. Gerçi onun ır şaş 1 ıçın e sor u. a ın dl ka d a,p&U&&aA mwme ı an a . a. - uzum, eve ge • k zt5 ki d cevap verdi: a er ynryor u. 

1'1111 ona yaklaşarak: şımızda bulun! yüzünden ço 1 ırap çe Yat u. _"Ahmet Sadi Beyin refikası San saçlarmm vücuc!e 
- B• kış, kıyamette Maltepe' - - Hayır, yalnız bqına kal • Fakat onu yine yalmz bırakmak diği büklümler yüzüne öyle 

ye gidip ne yapacaksın? Sonra o mam llzmı. istemiyordu. Çünkü gençliğinde Samime.,, yumuşaklık veriyordu ki çok 
demin anlattıfmı mesele .. Gitme - - Neden? çok iyi idi ve kendisini tapmırca· Kapıcı basını kaşıdı. Taklim Sliv ırkTnda görülen uzunca 
sen daha iyi olmaz mı? - Kendi derdimi kendim çe • sma severdi. Hatırasında yaşıyan civannea yeni kurulan ve kibar nu olmasaydı, 

0 
yüz kuaurauJ 

KAzmı cevap bile vennedi. Fa. keceğim. Ancak bu mretle sizi e· bütün bahtiyarlığı ona borçlu idi. halk tarafından ziyaret edilen as- zelliğile hemen hemen bir 
kat viedam içinden haykırıyordu: ziyetten kurtarmak mümkün. An· Kendilinden ayrılırken: ı1 bir oletin kapıcısına böyle bir yüzü !anılırdı. 

- Su aileyi ne hale getirdiğine cak bu sayede mes'ut olabilil'Bi .. - Merak etme Kizım, dedi. harekette bulunmak hiç yakışmaz. Samime hayatında ilk ~ 
tiak. Hepal dehfet içinde titriyen niz. Sen biraz başını dinle. Sonra tek· dı. Fakat, otel müşterilerinden larak yalnız bqma bir otA91 
birer esirden farksız! Buna imkan mı vardı. Niçin rar kavuşuruz t birisi tarafından verilen bir mek. smda bulunuyordu. Bu hal 

Bay Kizmı ertesi jrlin erken - hep bir arada rahat rahat yaşıya· Ayn10i1ar. Fakat Celile ı:ztırap tuau kaybetmek bir otel kapıcısı ıine çok garip görünüyordu; 
den Maltepeye gitti. Burada bir masınlar. Paralan vardı.Çocuktan içinde kmamyordu. ic:in büyük bir felaket demekti. kü hiç beklemedjji bir an«t. 
yazhk köşkü vardı. Babası de, iyiydiler. K&zmı yalnrı kaldıktan sonra Bu itibarla müşteri k&l1ısında e. le bir vaziyet karfıamda 
bdyflk babam da, hayatlannm en Kazım anlattı: dötündii, eve döıımek, bütün al

1 
• ~:a~:~li=d:ı-:vı ~:bf.: tı. 

hiivtik kısmım burada geçirmişler- - Her ailenin kendine göre bir lenin bquıa bir düşmanı mwıa - ( ,,,,_ .-J 
di Kötke girdikten sonra kendi faciası vardır. ~inin faciui u- lat etmekti. Dönmemeli idi. mazur görmek IAzmıdı. 
kentine sordu: . rurettir, yoksull\lktuf, kimininki Kim gelirse gelsin, kim yalva- Bu aralık kapıcı, önilnren g~- (t) ~ ...._ .._ 

- N..ı, yaptığım beğeniyor günahtır, kısaca her ev içinde bir ıma yalvarsın, ıreri dônmiyecek bll!e~ .o~~telkboy'lanndan (1) f"ldıu'. 
awT Kanii atlıyor, kIZm hıç • düşman vardır. Bizim evin diş .. ft bntUıi allesint bedbaht etmive· ınsinı 'r06"a.ra : 
hıteır, ~k1ann bqlanndan mam da benimi Bu dütman içim- cekti. Ve Bav Kazım, sonuna ka. - "Bana bak, dedi.,. Otellini· ZEKAT VE FITRtNIZI 
iefoldufun için memnun .. Hepsi de yaşıyor ve bana babamdan JreÇ dar, ailesinin düşmanını, ailesin - zln müşterilerinden Sadi Beyi ha. KURUMUNA , 
de senden korkup titriyor, yakın - miş bulunuyor. Babamuı ne eek • den uzak tuttu.., f tırbyor DıUIUDT DUn 1e1ehate çık· -..::=.:::=.::....:.:;:;-:; 
da heptl de eenClen nefret edecek. tilinf, bize ne çektlrdllfnl sana O. R. ~ tı -,, 
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Son haberler. 
Uzerine bir tazyik yapmak ta mev sip itibarile kabul etmesi muhte _ bir buhrana yaklaştırmakta olduğu, • Cencnr .-ıs ·• • Belgrad ~4 - aat 22 den sonra Anadolu Ajansı· 
ZUubahs deg~ildir. mel olduğunu ancak müzakerele - kanaatini izhar etmededirler. Ja - • sor11 ı~. - ~ Yotohamı 24. - nm gazetelere mahsus havadis servi$l 

T 
. • Amaındı" P4 - •Altın Q41, - ı verilecektir. 

aymis gazetesine göre hüh.-U · rın uzun ve giiç olabileceğini bil . ponların -azami mütterek hu • • Pn~ 96 _ * Mecidiye _ s3. - 0 nıetin teklifin mahiyeti hakkında dirmektedir. dut- teklifi, aydınlatmak istiyen • Scokhoım :ı •. •. • Rao:.noı 23' - B KREŞ 364 
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Konserin 
~emesi İngiliz saylavlarmda bu bir çok noktalarına karşı itiraz etmiştir. Bu hududun bütün tec - j • Londra 619 •• 0 * sıo~hlın 3. 12 - \ deva;;, 

20 ~abar:er, 20115 ~da müzi~ 
aberin doğruluğu hakkında ka - serdetmekte olduğunu öğrenmiş · rübeleri ve hu arada Sovyetler Bir I • l\nyork o.79.•~ • Vlyar. . .,J75 ği ( ozart • 20
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ınaat uyandırmrştır. Fakat saylav tir ki şunlardır: liği bahriyesini de ihtiva edip et - • Paııs 12.011 • :'.bdrtd 5.8!1; Piyano konseri. 21.30 Yarınki prog • 
a:.dan çoğunun üzerinde gayri 1 - İtalya, Habeşistana dıenİ'z· miyeceği sorulmuştur. Japon ·he _ ,, * Miltao 9.~85:t. • Rerıın t,97n~ ram, 21,40 Şarkılar 22,10 Solo flüt, 
ın13 usait bir intiba hasıl olmııc:.tur. de verilecek mahrecin !talyan top yeti başkanı Bay Nagano'nun önü ! APrtüınk.se 4

•
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22,30 Haberler, 22,45 Radyo orkestra· 
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·~ 11 d . . d.l d k. } . 84-447!" • Ro:Jıpeştt 4.~r t f d al 23 45 un ar bu tekliflerin Avam Ka ra \arın a ıntıhap e ı mesi ve ay müz e ı top antıda bir beyanatta • ('roevr· sc ara ın an opera parç an, ' nı . d b 1 k J E 1.456~ • Bülcre' 101,l'7 Fr. ve Alm. haberler. 
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arasının tasvibine arzedilen şey nı zaman a Habeşistanın yalnı? u unara aponyanm -müşterek • , o·yı o•.~"'70 • ı:ıeıgrad :ı4.7887 

erin hududunu geçmekte olduğu serbest hir limana sahip olması ve aza.mi hudut- tabirinden ne an - • Amıterduıı 1.t7:A~ * Yokoh•m• 2.16~8 BUDAPETE 550 m. 18 Piyano re-
nu söyliyorlar ve parlamentonun, kendisine arazi namrna hiç bir şey ladığını izah edeceği zannedilmek • Pm 19,\!0b:\ • Moskova ıooı.~o j fakatile viyolonsel konseri, 18,30 Süel 

k
Protesto etmeksizin bu teklifler] Yerilıneıncsi hususunda ısrar et . tedir. E S H A M konser, 19 Homeros korosu (Amarlar): 
t.~bul etmesi ~üphelidir. m(~~cdir. JAPONYANIN TEZi NE? iş Bankası 9.80- Tramvav 9.- 19,40 Ekonomik konferans, 20,10 Dıı 
cıABEŞLlLER BiR KAP.IŞ TOP- 2 - !talya, askeri kuvvetleri . Londra, 10 (Özel) - tAn1dolu Hi.?ı- • Çımcnco as 9.lO siyasa, 20,25 Bertha salon orkestrau 
RA.K VERMlYECEKLERlNt nin geri çekilmesini hiç bir veç · Bütün Japon filolarının yüzde 1 Rei• 2.1.5 Onyon Def. -.- (hafif parçalar), 21, "Neticeden son • 

BlLDIRDlLER hile kabul etmiyecektir. Bu da I . 20 nisbetinde eksntilmesi yolunda l Str. Hı1rıye 15·- ~arıc Det -.- ra,, adlı piyes, 22,35 Haberler, 23 Ra· 

Lo 1 · 1 a·l • J • ·• ı•Merkez Bank111 64,2~ Bılyı -. -
1 

W . ndra, 10, (A.A.) - Ha be ta ya ışga e ı mış o an arazı uze· Bay Ruzvelt tarafından yapılmı~ u. Slgoru -,oo Şark m. eeu -.- jter idaresinde opera orkestrası, ( aı 
~U:n el9iliği, dün ak§aın Habeş rind~ hü~<.~.r~ni .. hukuku k~zan . olan teklif hakkında Japon ami _ P.omonrı 8,50 Telefon -.- ner, Eist, Brahms), 24,10 Plak, ı,os 

~ı:ıetınin mütearrrza Habeş · ma~ ısteuıgmı ~ostern~ekte~ır, hal rali Nagano, şöyle demiştir: :--istikrazlar - tahviller- Haberler. 
erazısınden ufak birparçanm ter- bukı gazetelerm verdıklerı habc~· "Bu teklif ~imdiki nisbetleri '•t933Türk Bor.ı .ıs.11 Elektrik -.- VARŞOVA 1339 m. - 16,30 Ke. 
kedilmesini ileri süren teklifle: i ler, ltal:yaya ancak Tigrenin bir " . • n ill,95 Tr11nvay 31,70 mankonseri, (Piyano refakatile), ıs. 
kabul edemiyeceğini bildirnn:r. krsmmrn verilmesi temayülünün muhafaza etmek demektir. Ja- •. • ID 24.- Rıhtım 11 - Çocuklara, 17,20 Ebranice garkxlar, 
MiLLETLER CEMIYE:Tl HAY· mevcut olduğunu ima etmektedir. ponya bunu evvelce reddetmitti. lıtltruıDalılll ı 09 - * Anadolıı ı 43 6' 17,45 Sözler, 18 Sözler, 18,20 Küçillc 

RETE DÜSTO 3 - İtalya, Fransrz ve İngiliz Deniz silahlarının müşterek bi:- lrsııl lıtltruı 9~.'-~ * Anadoln 11 43,os radyo orkestrasr, 18,50 Sözler, 19 Ka· 

C 
- S I'l · · k d b" · 19t8 A M lO, - Audolo JIJ J,40 . enevre, 10 .. (A.A·) - Fransa oma ı erının ar asın a ır araz1 haddi bulması esası, her sınıf· • Sıvu-Enıınm 9,, _ Mlhussıı A 47.20 nşzk müzik, 19,30 Sözler, 19,40 Söz • 

ıle Büyük Britanya tarafından tan şeridi elde etmek emelinden vaz tan gemilere şamil olmak icap e- ler, 19,45 Plak, yayım, 21,45 Haberler 
zim edilmiş olan tekliflere müte . geçmemiştir. Bu şerit, Eritreyi 1 · der". 21,55 Sözler, 22 Şopen konıeri, 22,35 

allik olarak gelen gayri resmi ha- talyan Somalisine bağlryacaktır. Deniz konferansındaki Japon • Çarıınmba PerfjelJlbe Edebiyat, 22,50 Sözler, 23 Orijinal 
ber.le.r, Milletler Ce~iyeti çeven · ttalya, Ha nar ilinin_ tamam. mı js · heyetı· namına 1 Takvım ı 1 L KAnun l2 ı. Kruıun Habeş müziği, (Plak), ·, 23,30 Danı 
1 h t kt b ı kt A söz ıöy emeğe ıa· tSRam t6R 

::~~~'a{~~=:e~~~~üs;~~~tFn~ç:~ c~keügeand;:~l~e~~~a~~~ b~gel~rj lahfyettar bir zat, gazetecilere ıu =Gün=d=o=ğu=§=u==I 7.l;an ~;an mü~~iLGRAD 437 m. _ 17,20 Radyo 
ni bulunmaktadrr. Bir çok delege arasr~ı~aki m~~akalat!m t.~~!n e~- beyanatta bulunmuttur: ~:a~!1::ıw 1640 16.41 orkestrasx, 18,10 Konferans, 19,25 
ler, ttalyaya bahşedilen imtiyaz · mek ıçın bu vılayetlerın buyuk bu "Japonya, dünyanın başlıca o11.ıe namazı 6

•
12 6

·
14 

Sözler ve plak, 20,15 Haberler 20,30 1 • li kı k v• "l 6 12.07 12,07 . ann genış "ği karsısında hayrete smmı ontrol etmegı ısrarı c devletleri arasında deniz silahları 1kindl namazı r4,28 14,28 Ulusal yayım, 21 Jübliyanadan nakil, 
düşmüşlerdir. - istemektecitlr. için mümkün olduğu kadar küçük Akıam ne.mazı 16,40 16,41 1 21,40 Konferans, 22 Karışık konser, 

., İskandinavya devlet aclamlarm 4 - Habeşistanm sekizinci arz bir müşterek had tesbit edilme· Yatsı namazı ıs 20 18,20 23 Haberler, 23,30 Dans plakları. 
dan biri, şu beyanatta bulunmuş - derecesi ile tahdit edilmiş olan is· . d tmaak 5 28 5,29 ViYANA 517 m. - 18 Avusturya 
tur. timar mmtakasr, ancak bu mınta- sı arzusunda ır Böyle bir had- Yılmgeçengünlerl 347 348 

d b 
· f 1 1 YılınkalangQnlert 19 18 müziği. 18,50 Güzel sanatlar, 19,50 

,, "Biz küçük devletler bo··uıe bı·r· ka garbinde Stefanie, Abaya, Se· in teı itı, i i surette ıi ahların ... , ·' ,._ _____ ._ _______ !'! Siyasa, 19,30 Esperanto dersleri, 20 

Şeyin tehlikeli olacağI kı1nde - reta, Zwai g"'lleri bölge ine ka . tahdidini temin edecektir. Bun . . 
Yiz. Çünkü adeta taa!TUZU tasdik dar uı.:atddrJl'r takdirde İtalyayr dan ba"ka tayyari .,._mileri, hattı =~::::::;:::::::::.:::::.· ~---------- Haberler, ıo,ıo Aktüalite, 

20
i

3
o Sen • 

d 
kf "' o- fonik konser, (büyük konser salonun• 

etmek demek olacaktır· tatmin e ebilece ır. harp zırhlıları ve A. sınıfından lıtanbul mahkemei asliye üçüncü dan nakil), 22,ss ''Von xandl,, adlı a· 
. Merkezi Avrup!I. dipİ~matların 5 - İtalya, necaşiye kabul et· lmivaz~rler gibi taarruz silahları· lıukuk dairesinden: nektod, 23 Haberler, 23,10 Dans mü. 
dan biri, şöyle demiştir tirilecek olan beynelmilel yardımı nın ortadan kald 1 ziği, 24 Fransızca turizm bahsi, 24,10 

''Böyle bir neticeye varmak i - sisteminde imtiyazlı bir mevki ırı masını ve ya- Raşit Rızanın Pangaltıda Altın bak- Tamimler, 24,25 Dansın devamr. 
çin z~cri tedbirlere müracaat e . sahibi olmağı istemek tasavvu . but miktarl~rınm son derece ek kalda cedidiye sokağında 93 No. da BERLIN 357 m. - 18, "90 daki • 
dilmesi hiç de zaıuri değil idi. rundadrr. siltilmesini istiyoruz. sakin karısı Lebibe aleyhine açtığı 

Havas ajansının aytarı: Mill~t - Resmi Fransız - !n.e:iliz tek - ------- boşanma davası arzuhalinin bir sure. kada devri alem,, adı verilen kan§ık 
ler Cemiyeti konseyinin mevzuu- lifleri hala Romada beklenilmek. Affedilen zabı.tler ti on gün zarfında cevap vermek üze- şarkılr müzik neşriyatı, 19 

Oda müzi-
bahs tekliflere karşı bir çok iti • tedir ve bu tekliflerin ancak baş· re müddeialeyhe ilanen tebliğ edil . gi, 

20 Parti yayımı, 20 
Hitler konutu· 

razlar dermeyan etmesinin muh · lrca hatları Paristeki İtalyan sefa Atinada da miş ve müddeti geçmiş olmasına meb- yor, 
21

•
10 

Beethoven konseri, 
21

•
40 

temel olduğunu söylemiştir. retinden alınmış olan gayri resmi ni davacı vekilinin talebile bu baptaki Göbbels konuşuyor, 22
,45 merasim ve 

MUSSOLINI DON SUSTU malumat sayesinde malUm bulun Otuıabilecekler mi? muhakeme 17-1-936 cuma günü sa. şenlik, 23, Haberler, 23,30 Gece müzi· 
Paris, 10, (A.A.) _ Petit Pa _ ınaktadrr. Atina, 10 (Özel} - Başbakan at 13 buçuğa bırakılmış olduğundan ğ_i_v_e_d_a_n_s _h_av_a_la_r_r. _____ _ 

risien gazetesi diyor ki: ı TEKLiFLERDEN SONRA Bay Demircis cezaları bağışlanan, o tarih ve günde Lebibenin bizzat mesi lüzumu tebliğ makamına kaim 
"B. Mussolininin dünkü musir . ROMA fakat asayı§ için Atinada kalma mahkemede hazır bulunması veya ta- olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

rane sükfrtu, kendisinin Londra ve Paris, 10 (A.A.) - Le Jour - ları tehlikeli görüldüğü cihetle, rafından musaddak bir vekil gönder. (V. No. 11766) 
Paıisten gelecek teblig~lere inti - nal'm Roma aytarr, baz. ı m.ah.af_i - b k ı ·· d ı ı kl fl d aş a yer ere gon erime eri ka - lstanbul 4 Üncü icra memurlugw undan: 
7.aren, niyetlerinden hiç bir lin Laval - Hoar te ı erını şı . rarlaştırılan zabitler hakkındaki 
gey sezdirmek istememiş olduğu - detle protesto etmiş olduklarım E • s d 
na delildir. Uzlaşma planının ana bildirmektedir. Ancak resmi ma - kararın geri almmaıı ihtimalinin mnıyet an ıgv J 
çizgileri Romada esasen malum hafi!, daha az itiiafgirizdir. _ bulunduğunu söylemi9tir. 
olduğundan orada açıkca hissolu - Deniloyor ki: SATILIK VE KiRALIK \. 
han salah, planın iyi karşılana . Eğer dostane müzakerelerde Namına birinci derecede ipotekli a lup yeminli üç ehli vukuf tarafın-

k 
· k k" ı Beyoğlunda Istikldl caddesinde dan tamamma 1224 lı·ra kıymet tak dı'r edı'len Anadoluhı0sannda Go""k· 

cağmr gösterir. Eğer bu tahmin - bulunaca ıse 12 anunuevve 
ı h. 1 k Yrldrz sineması karşısında Bekar SO· h 11 . d G'"k k"" K a·ıı· dd . d k. 7 ""k er yanlış değilse, Laval Hoar tek toplantısmm, ıç o mazsa muva - k v d 10 ma 1 11 d 1 k. . su ma a esın e o su mev ıı an ı ı ca esın e es ı mu errer 
ı.fl • h"k · ·· d" kt agm a nu ra ı o a ı agır • .. .. ~ • . • ı erıni esas tutarak, faydalı dip katen, ı metı vucu tl yo ur ve hane satılık ve kiralıktır. Almak ve 7 yenı 13, 15 No.h Tapu kaydına gore dükkanı havı hane; takdırı 
lomatik gö~melerin az zaman - teehhürü gerektir. Yoksa bu top • kiralamak :istiyenlerin "VAKIT" mü- kıymet raporuna göre de dükkanı havi ev ve hamamın tamamı açıll 
'd~ b~laması beklenir·,,, lantr bir tazyik mahiyetinde gö- essesesine müracaatları. arttırmaya vazedilmit olduğundan 20 - 1 - 936 tarihine müıadif Pa• 

Matinin Roma muhabirine go·· - rünecektir. .,Hl,,,.., .. _,""""',..11ıınn•~•- -· -·,- .,_,_ zartesi günü saat 14 ten 16 ya k3 dar dairede birinci arttırmaıı icra 
re: Matin gazetesinin Roma a;vta- fevkinde müsait görünecektir.- d 1 . "B. Muswlini dün, her hangi tı, teklifleri tetkik etmiş olan dip- D b acaba a 1 k ? e i ecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bul-
b
. h l h t.. uce unu n ıyaca mı . d ~ kd" d .. . . .. . d b k l k Ak' . kd. ır dedikoduya meydan verebile- lomast müte assıs arının er ur - Temenni edelim ki anlasın. Bun _ ugu ta ır e muşterısı uzerın e ıra ı aca tır. sı ta ırde en 

cek beyanatından külliyen içti · lü ihtimalleri göz önüne getirmiş dan sonra da, mağlUp olmadığı son arttıranm taahhüdü baki kal uak üzere arttırma 15 gün müd
~ap etmek istemiştir. Söylemiş ol olduklarım bildirmektedir: Mut • kanaatini taşıyan Negüsü ikna et- detle temdit edilerek 4 - 2 - 936 tarihine müsadif Salı günü saat 
duğu bir kaç sözün ise bitaraflığı lak surette ret, kayıt ve şartsız o- mek lazım gelecektir~. Buna .. kolay 14 ten 16 ya kadar keza dairemİ7 de yapılacak ikinci açık arttırma• 
~ika.r'dır. Bu da bir kac oünden larak hemen kabul, rnüzakeratr 1 kl ff k 1 - t 
b 

, _ b ı. a !Duva a O acagmı g~s eren şında arttırma bedeli kıymeti mu bammencnin yüzde 75 ni bulmadı .. 
eridir Romada göze çarpan ce · esas olarak kabul. h ç b e 1a1·e yokt M lletle 

l B k · d ht Cı . ır t.n. f kurt .. dı h r iı takdirde satış 2280 No.h kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
~aret verici delil erden biridir. Bu u son şı , en zıya le mu e - emıye mm muva a a ı e er . . . . . . 
deliller seri bir hal suretini ümit mel görünmektedir. Bu takdirde halde bazı güçlüklere tesadüf e _ Satıt petınd1r. Arttırmaya ıttırak etmek ıstıyenlerin kıymeti muham· 
ettirecek mahiyettedir.,, resmi gör~meler başhyacaktır. decektir. Her ne kadar biraz ümit menenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 

Oeuvl'e gazetesi işçi partisi men Bu görüşmelerin yaprlacağı ma - beslenebilirse de, hala başarılma - teminat mektubunu hamil bulunma farı lazımdır. Hakları Tapu sicilli 
suplarının, !ngiliz kabinesi tara - hal tesbit edilmemiştir. Ancak sı gereken başlıca engellerin or • Ue sabit olmıyan ipotekli alacakla! da diğer alakadaranın ve irtifali 
fından kabul edilen proje aleyhin !talyanm hattı hareketi, onun Ce· t d k 1k b ı d w 

deki tenkitlerini mevzuubahsede · nevreyi bertaraf etmek istemiye • a a-;ı a mamış · u un uı;;ınu hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve ır.aıarife dair 
ta~dık etmek zaruretı vardır. ı "dd' ı k ·· b.t ı · ı b. l"k · ıA "h' d · "b tek diyor ki: ceğini g-östennektedir. Bay Alo isi 1NGIL1Z GAZETELERiNiN o. an ı ıa arını evra ı mus ı e erı y e ır ı te ı an tarı m en ıtı aren 

Londradaki muhaliflerde Mil . yeniden müzakereleri idareye ıne iT AL y Ay A GİRMESi y ASAK nıhayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır-
l~tıer Cemiyeti mahafilinin "İngi mur edilecektir. Roma, 10 ( A.A.) _ Dayli Meyl Akıi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
lı~ kabinesinin hıyaneti,, diye tav MUSOLINI BUNU ANLIYA- ve Morning Post ve Deyli Ekspres payla§masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye-
sıf ettikleri vaziyetin doğurduğu CAK MI? ~~stesna olm~k. üzere bütüı: İn- den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayede· 
he~ecan azimdir. Işçi partisinin i Paris, 10 (A.A.) - Laval - ~liz gazete!erı!1ıt;ı ltalva~a.gırme den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 8 -1_936 
~rı gelenleri, bilhassa mütecaviz Hoar anlaşması münasebetile, E- sı yasak edılmıstır. Salahiyettar t "h' d •t'ba h k . .. b"l . . . . 
bır devlete yapılan bu mertebe ko dö Pari gazeresi diyor ki: ceveniere göre, bu karar zecri ted arlı ınk en ı ı ren er esı~ ~ore ı mesı ıçın daırede açık bulundu-
~arlr bir teklifin, umumi emniyet "Paris ve Londramn Bay Mu - birlere karı:r tatbik edilen miida _ ru aca arttırma ~artnamesı ıle P34 3201 No.lı dosyaya müraca• 
S~temine ~?dire~eği darbeyi dü - soliniye teklif ettiği şartlar, bi - faa tedbirlerindıen birini teşkil et. iltla mukur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 
§Unerek muteessır olmaktadırlar·,, taraf dü ünceli kimselere, ümidin mektedir. .(7798) 
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Reklama inanmayın 
Alanlara sorun 

En kolay, en parlak, en sürekli yanan kömür 
Türk antrasitidir 

Reklama • nan mayın 
Alanlara sorun 

En çok ısıtan, kol<u, duman yapmadan yanan ve 
yanaı ken parçalanmayan kömür 

•• u k r 
• Reklima ınanmayın 

Her sobada ve Maltızda 
en hafif ve en 

r 

Alanlara sorun 

yanan, fira vermeyen, 
ucuz kömür 

Satış Yerleri : 
Yenicami işhan Maden kömürü işleri T. A. Ş 

Galata iş Bankası şubesi 

lstanbul Gümrükleri r•·o-e_n_ı··· z_y_o_ll_a .. r-ı '• 
Başmüdürlüğünden: iş L E T M E s i 

26 Temmuz 934 tarihinden i)nce Japonyadan yola çıkarılaT' Aceatelerl: Kara.köy - Kiprlbqı 
ve '6edelleri vaktiyle ödendiği için Japon anlatması hükümleri daire- Tel. 42Jf2 • Sirkeci Mllalirdar ı.adr 

nııreı ı 1mırurıır1 ve ıııanıırı ıııııme ~ıım ıdıresr uıııırı 
llk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) lira o• 

lan 32 kalemden mürekkep şef y:lzıhanesi, etajerli ve etajersiz nıe • 
mur masası, telgraf makinesi maıası, orta masası, etajerli küçük JJ1e< 

mur masası ve etajeri; komodin. telefon etajeri, dosya, kurşun, yan· 
gın, abonöman karneleri ve ihti' at bilet, eczane için ilaç dolapları, 
sandal ya, tef dötren, evrak, imdıt dı sıhhi §amdan, alet ve meldUP 
sandıkları, tahta kağıt atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fiçı ralll· 

ı pası, ilan tahta11, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, taht• 
ayak altlığı, laburatuvar için çal· §ma, eczacı için çalı§ma ve eczacı 
yazı masaları 20 - 12 - 1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare b • nasında satın alınacakdır. 

Bu iıe girmek isteyenlerın 1 ;'04.38 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı güll 
saat 14,30 a kadar komisyon Re;ıliğine vermeleri lazımdır. 

·su ite ait tarlnameler Ankar ıda malzeme dairesinde ve Haydar· 
paşada Tesellüm ve sevk müdü• lüğünde parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (7675) 

Muhammen bedeli 12125.20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç "1· 
dası rondela ve gupilya 6/İkinc•kanun/1936 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına • 
caktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat teminat il• 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 • 
kadar komisyon ReisHğine verm~ leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindenA 
Haydarpaıada Tesellüm ve sek müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(7675) 

Nafıa Vekaletinden 
Aydın Demiryolunun 81 ve 84 üncü Kilometrelerindeki Azizi •

1 

ye Tünellerinin Devlet tipi Gab .s risine göre tevsii ve Aziziye lstaı • 
yonunun bu tevsiata göre islah ve inşası ve Aydın hattının Kuyucuk 
istasyonunun Egirdir Ciheti mak~ sı başında kain sel yatağı tünelinin 
genitletilmesi ve Aydın lstasyon•J nda Demiryol üzerine yapılacak 1 ı 
ııa.•lr• -•kl•s~nul-. lı.ir l..l.•n•r-• ~•p•Ü. inıa•ı •!•sul .. lci !•rtlarla v• --.. • 1 •• 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu iıin tahmin olunan be deli 479089,90 liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 229 j 3,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23 - 12 - 935 tarihinde Pazartesi günü saat. Oıt 

beşde Bakanlık binasında Demi• yollar inşaat dairesinde Demiryol· 
lar inşaat arttırma, eksiltme ve inale Komisyonunda yapılacaktır. ! 

4 - Bu eksiltmeye girecek of anlar 2490 numarah arttırma ek • 
si itme ve ihale kanununa T evfik'4 n hazırlayacakları teklif mektup • 
larını ve eksiltme ıartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 
eksiltme saatinden bir saat evve~i ne kadar numaralı makbuz muka· 
bilinde mezkur daireye vermi§ o: malıdırlar. 

5 - Bu ite girmek isteyenler, münakasa gününden en az bir haf· 
ta evvel istida ile Vekalete mür ı caat ederek alacakları fenni ehli • 
yet vesikasını teklif mektup!an!I a koymaları lazımdır. 

tinde takası temin edilemediğinden dolayı Gümrüklerden çıkarıla- il•••• Haa ul,.fon: 22748 •••111 
6 - istekliler, bu işler için hA zırlanan eksiltme ıartnamesi, Mu· 

kavele projesi, Nafıa işleri Umun: i §artnamesi, Fenni şartname, vahi· 
di kiyasi fiat cetveli, Profil ve tip resimlerinden mürekkep bir takılll 
evrakı 23,96 lira mukabilinde Df' miryolları 1nşaat Daireıinde~ 'te • 

ınıyan Japon eşyasından beyanna :nesi gümrüklerde tescil ettirilmi~ Trabzon Yolu 
olsun olmasın bu kabil malları bl.1 lunanların bugünden itibaren on KARADENiZ Vapuru 12 
gün zarfında mallarının bulunduğu gümrük idarelerinin kontenjan Birincikanun PERŞEMBE gü-
ıervislerine müracaatla fatura ve şahadetnamelerini ibraz ederek gü saat 20 de HOP A'Y A ka-
malm cins ve miktariyle beraber fob ve sif kıymetlerinin tesbit et- dar. (

7802
) 

tirilmesi ilan olunur. (7794) 

ıstanbuı Beledlycst ilanları 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA Vapuru 11 
Birincikanun ÇARŞAMBA 

Dütkünler evi için lüzumu o lup beher kilosuna 97 kuruş tahmi:ı günü saat 19 da A YVALICA 
e'dilen 8000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. kadar. (7775) 
Şartnamesi Levazım müdürlüğün den parasız alınır. Eksiltme 20 -
12 - 935 Cuma günü saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır . /mroz Yolu 
Kapalı eksiltmeye girmek istiyenler 582 liralık muvakkat t~mina-;: ASYA Vapuru 12 Birinci-
makbuz veya mektubiyle teklif me ktuplarmı havi zarfların yukarda kanun PERŞEMBE günü saat 
yazılı günde saat 15 e k:\dar Daimi Encümene vermelidir. (7698) 16 da lMROZ'a kadar. (7803) 

Keıif bedeli 389 lira 96 kuruş olan Üsküdar Tephirhanesinde Mersin Yolu 
yapılacak tamirat pazarlığa konul muttur. Şartname ve keşif evrakı VA TAN vapuru 12 Birinci· 
Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler bele- kanun PERŞEMBE günü saat 
diye inşaat §ubesinden alacakları ehliyet vesikasiyle ve 29,50 liralık 11 de PA y AS' a kadar. (7776) 
muvakkat teminat makh:ız veya m ektubiyle beraber 13 - 12 - 935 illl•••-''-••••••••• 
Cuma günü saat 16 da Levazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

lstanbul altıncı icra memurluğun -

darik edebilirler. (3546) (7623) 

Türkiye ' 
1 

Şek~?:u!l\~!!~!~arı 
Eskiıehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle denizden 

1936 senesi zarfında lstanbula getirilecek ıekerlerin nakliyesi 
21 llkkanun 193S Cumartesi günü saat 11 de Şirketin lstan- · 
bulda Bahçekapıda Taş Handaki bürosunda kapalı :ıarf usulile 
talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 

'·------------------------· Askeri Fabrikalar U. müdürlü~ünden: 
30Ton Bor Yaği 
20 " 20 numaralı yağ 
10 ,, 25 ,, 

" 
20 ,, 35 " " (B.) (7805) 

dan: 6 ,, 26 ,, ,, 

Senelik muhammen kirası 180 lira yeni halde kapı yanmdak: 
83 No.lı oda kiraya verilmek üze re açık arttırmaya konulmuştur 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek is~i 
yenler 13 lira 50 kurutluk muvak kat teminat makbuz veya mektu
biyle beraber 25 - 12 - 935 Çarşamba günü saat 15 de Daimi En-
cümende bulunmalıdır. (8.) (7806) 

Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası N C§riyat direktörü :Refik Ahmet Scvengii 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka. lO ., 46 " " I 
rar wrilen hah, orta ma.<\a~r. gardi . Tahmin edilen bedeli 45840 lira olan yul<arda miktarı ve cin• 
rop, Ye ~aire açık arttırma suretile ı::ı yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü aatınalma ko· 
-12-935 tarihine müsadif cuma gü. misyonunca 11 - Birincikanun - 935 tarihinde Çarıamba günü aaat 
nü saat 15,:> Pangaltı Er~~n-~gon cad- 14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname iki lira 30 kurut muka
desi, Peş apartımanınm onunde sa • bilinde komisyondan verilir. T:ıliplerin muvakkat teminat olan 3438 
tılacaktır. Talip olanların mahallinde l · d k' 'ki • 
h b 1 k . t ·· lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde erın e ı vesaı e mez azır u unaca · memurıye e muraca-
atları ilan olunur. (V. No. 11770) kur gün ve saatte komisyona müracaatları. (7624) 


