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18 Ier ayın on ikisinde toplanıyor 
~an _D1Y!'b~lr~-· lngiltere pef r(!ldan başka pamuğa ve 
ld&aada bayındırlık bakıra da ambargo koymak istiqorl 

Adananın umu mi görüniifü. 

Adana bu seneki sayıma göre ar ·ı 
lık ! etmiş bin nüfuslu bir şehir ol -
"'~tur. Bu itibarla memleketimizin 
~~tJüncü büyük şehridir. Seyhan gi
" bir nehrin kenarında olması, ~ok 
~eterli bir ovanın içinde bulunması 
"'layısile her vakit tabiatin en büyük 
1hiı le lıit(una mazhar olmuştur. De-
1lebiJir ki son bir kaç yıllar müstes · 
'lla tutulursa buralarda halk daima 
~har içinde ) nşamıştır. 

ı\danada refah Ye saadetin a1;ık a
llrııeu olabilecek binalar, bahçeler, 

ilar yok değildir. Bununla bera -

den eskilik kalabalığı ar~ında göz • 
den kayboluyor. 

Adananın iftiharla gÖ8terebileceği 
mamuriyet eserlerinden biri mezba
hadır. Çünkü bu müessese en modern 
''a!'ıtalar ile techiz edilmiştir. 

Adana belediyesi mezbahayı vücu -
de getirmek için iki yüz doksan bin 
lira f'arfetmiştir. Buna mukabil fim
di her yıl mezbahadan altmış, yetmiş 
bin lira hasılat elde etmektedir. A • 
dana sıcak iklimli bir şehir olduğun
dan yaz mevsimi burada ağır olur. O 
,·akit halkın buz ihtiyacı büyük bir 
ehemmiyet alır. Belediyenin yaptığı 
bu yeni mezbaha phlr baUmun .._ 
mühim ihtiyacını da temin etmittlr. 
Yazın en sıcak gUnlerinde bu sayede 

ltalya Libyada tahşidat yapıyormuş 

Mısır endişe etmiyor. Çünkü ltalganları hecin/ere binmiş 
Araplar, mitralyozlar, siperler ve yolsuzluk beklemektedir! 

Frantız gazetelerine göre, ıtalyayı CjOk tazyik etmek yavat yavat genel 
aavata gitmektir. Franaanın bu itte hlCJ bir menfaafı yoktur. 

ltalya umumi seferberliQi tek%ip ediyor! 
Londra, 30 (Dadyo ile) - Italya.. 

nın Ubya hududunda tahıldat yap -
tığı anlaşılıyor. Fakat bu tahfidat a · 
JAkadar memleketlerde hiç bir endi~ 
uyandırmamaktadır. 

MISIRDA 11'ALY ADAN KORKA!\' 
YOK 

lskenderiye, 30 (A.A.) - Röyter a. 
jansı muhabiri, Mısırdaki vaziyet hak. 
kında şunları yazmaktadır: 

" Libgcfdan gelmai muhtemel bir 
hücunwn neticeai hakkında entllfe iz
har eden bir uk Muır devlet adanu
na raat gelmedim. 

Bu emniyet duggıuwıu lwaale ge • 
tiren aebep, Mıaıra dolnı ilerll.g«:M 
ltalgan ordulanmn karplt1ftu:a4ı cüL 
eli ve bir çok manialann mevcudiyetin 
den Ueri pelmektedlr. 

300 m1l vüi'afüul,.Jd muıtakalarda, 
aoe (BMlı) ~ 1-11,,.U. 6ulu-

(Son.u Sa. 4 Sü. S) 

.fılWrde göze çarpan bu bayındır
bk eserleri tabiatin feyiz ve servetle· 
tt ltarşısın<hı nedense ıiyaretçileri tat
llıln edemiyor. Asfalt yol ile iki tarar
'-ıti rnamaurh et nümuneleri birt:ıraf, 
\ıı Şehir insanda büyük bir köy tesiri 
bırakıyor. Azlık derecesinde olan ye-

halkta istedikleri kadar kilosu iki ku- ------......-------~-------------------------

ı.&tuc \'e bayındırlık çokluğu teşkil e-

ruştan buz satılabilme:~;~ us Başbakan 1 Yeni formül j.İzerine 
(Sonu Sa. 6 Sü. 3) 

'---~~~~~~~~~-

A ı ap imparatorluğu! 
~ıral lbnissuut bUyük bir impa
"atorlu k vücude getirecekmiş .. 

Bağdatta çıkan (Elirak) gaze
teıinin verdiği malumata göre 
t:ı:ıeriyetle Ciddede oturan ve ln
tilterenin Şark itlerinde en büyük 
~~tehaaaısları arasında sayılan 

;ıter Filbi son günlerde Fransız 
'-'ulıarriri Alber Londr'i gent: 
Cidede kabul etmit ve kendisine 
•~ •özleri ıöylemittir: 

"Kral lbniHuut Arap yarıma· 
~Gtını muntazam, kuvvetli, ve 
ıerıgin bir devlet yapabilir. Ken
diai #niyük bir Arap imparatorlu-
t• oücuJe getirmeğe teıebbü• e
'11i)or. Avrupa yakında bu lmpa
.,..ıatorluğun vücut bulduğunu ve 
:ıncfa büyük bir kalanın bulun· 

f11nu görecektir. 
Muhabir bunun üzerine: 

l - lbnissuut, Suriyeyi bu dev
ete iltihak edecek mi? 

Kral lbniuuut 

Dişçi mektebi, Gureba 
hastanesi, Sipahi ocağını 

ziyaret etti 
Şehrimizde bulunan Başbakanımız General İsmet lnönü, dün dişçi mek

tebini ziyaret etmiş n dişlerini te -
dni ettirmiştir. Kendisini tıp fakül
tesi dekanı ıile mektep talebesi büyük 
!erinçle karşılamıştır. 

çıkarılacak ekmek 

Başbakanımız dün Guraba hasta· '.(Yazım 4 üncü sayrfada) 
n~Mde~du~n~Y~~dakM~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DeOirmenci ve kıririacıların 
bugün müesseselerini açık · 

bulundurmalarına ·izin . ve.rildi 

:~:;~:u':~:i:~~;d~~e=:~!~~ ~: Y an kabı·nesı· kuruldu ha tını dınlemıştır. un 
Başbakan, Sipahi ocağını da ziya-

ret etmiştir. 

====== Demircis'in başkanlığında kurulaıı 
yeni kabine iş başında 

Kandilis a'l/1ı siyasa güdecek; Prens Andre 
"Veni~elosu affetmek ahlaksızlıktır,, diyor 

ltalyan iŞgali altında bulunan Habeşlerin silahları 
toplanıyor - Bir Habeş kabilesi 183 İtalyan öldürmüş Kral Jorjı Atinaya rddifi rlJn Konlilw ile wörüfiirhtt 

Atina, 30 (Özel) - Yeni ka·j lim ıibi Demirciı'in bqkanlılm-
(Yazısı 2 inci de) bine kati olarak d&n de bildirdi- <UUen ıaglagr. remrlniz)" 
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ltalya - Habeş harbi 
... -.ıııııii...::.-..................... .. 

30 / ll /935 te 

Vaziyet Askeri Habeşler, qakında bütün cephelerde ( 
umumi bir taarruz qapacaklar ( 

Italyan işgali altında bulunan Habeşlerin silahları 
toplanıyor - Bir Habeş kabilesi 183 İtalyan öldürmüş 

Asmara, 30, (A.A.) - ltalyan 1 
otoriteleri, İşgal altındaki bölge • 
ler ahalisinin silahlarını muhafa· 
za etmelerine şimdiye kadar mü
$aade etmekte idi. Fakat, cephe 
arkasında, mütemadi toplant:tlar 
ve ayaklan.malar vukubulduğun -
dan İtalyan komutanlığı, işgal al 
tındaki bölgeler yerlilerinin r.ilah 
tan tecrit edilmelerini emretmiı • 
tir. 

183 lTALYAN ÖLDÜ 
Adisababa, 30, (A.A.) - Res· 

mi bir tebliğin haber verdiğine 
göre, Musa Alinin §arkındaki sah 
~anın kabileleri bir İtalyan kolu • 
na ansızın taarruz ederek püskürt 
müşlerdir. 

Bu çarpışmada yirmi Habeş ve 
yüz seksen üç İtalyan ölmüştür. 

Londra, 30, (A.A·) - Reuter 
ajansı muhabirin.in Gorrahaiden 
27 ikincite§rin tarihinde gönderdi 
\i ve yollanmaaı geciken bir tel • 
)raf, birbirine zıd ıhaberlrein müp 
~emJeıtirdiği Ogaden bölgesinin 
vaziyetini aydınlatmaktadır. 

1 Bu telgrafında muhabir, Gor • 
:rahai ile Guerlogubinin Habeşler 
tarafından işgali hakkında Adisa 
ababadan gelen :haberleri tekzip 
edebilecek bir vaziyette olduğu • 
nu bildirmektedir. 

ltalyan ordularının en sol ce · ı 
nahmda bulunan Danakil kolunun 
İfgali altında bulunan bölgede el 
yevm bazı Habeş kolları bulun · 
maktadır. 

T embien bölgesinde Ras Se
yum kuvvetleri ile çarpışmak!a o 
lan yerli askerden mürekkep sey
yar kol, General Gouinana fırka
sı tarafından yardım görmekte · 
dir. Tembien'in i§gali inki§af et
mektedir. 

Ras Seyum'un kuvvetleri, yi~7 
kişilik müfrezelere ayrılmışlarcht. 
Ve bu kuvvetler İtalyan hatları· 
nın gerisinde nakliye kollarını 
vurmaya çalıııyorlar. Dağlar ve 
çalılıklar İtalyanların karşıla~tık
ları zorlukları arttırmaktadır. 

Gerek İtalyan, gerek Habe~ 
kaynaklarından bugün gelen ha 
herler, Habe,lerin önümüzdeki ay 
baıında bütün cephelerde umumi 
bir taarruz yapacaklarını bildir 
mektedir. 

Desi'eden gelen bir telgraf He.
beş kuvvetlerinin biribiri arkasın
dan şimal cephesine hareket ettik
lerini bildirmektedir. 

Reuter ajansının Dessie'deki 
muhabiri, hafta sonunda mühim 

Habeş kuvvetler:nin Tigreye ha
reket edeceğini ve bu kuvvetlere 
veliahdin baş müşaviri V odaçu
nun kumanda etmekte oiduğunu 
yazmaktadır. Veliahdin yeni tü -
feklerle müsellah ve mebzul mü
himmatı bulunan muhafız kıtaa
tmın büyük bir kısmı V odaçuya 
refakat edecektir. 

Vodaçu, İmparatordan tele · 
fonla aldığı bir emir üzerine ha~ 
reketini tacil etmektedir. Seyyar 
hastahaneleri idare eden lrlanda
lı iki doktordan biri Ras Seyum
dan süratle cepheye gelmesi için 
emir almış ve dün bir uhhiye he
yeti ile cepheye hareket etmiıtir. 
Diğer doktor da beklediği sıhhiye 
levazımını elde eder etmez o da 
yola çıkacaktır. 

HABEŞIST AN ısnKRAZ MI 
YAPACAK? 

Londra, 30, (A.A.) - Bazı ta 
yialara göre, Habeş imparatoru, 
Cibuti·Adisababa demiryolunun 
Habetiıtana ait olan es.hamına el 
den çıkamuyarak karşılık göster 
mek ıuretile bir istikraz yapmıya 
çalışmaktadır. 

Bu istikrazın geliri ile Ha~ia
tan, lngiliz hususi end~triıinden 
baPp levazunı satın alacaktır· 

da kurulmuı tur. Demirciı, ayni 
zamanda Dıı işleri ve ıü bakanh
ğı ödevini de almı~br. 

iç ve deniz bakaqlığma T ri · 
andafilos, hava bakanlığına Pr.
pamigospulos, finans bakanlığına 
divanı muhasebat ba~kanı Man· 
cavinos, ekonomi bakanlığına Ü
niversite profesörlerinden Kane
lopulos, tanm bakanlığına Veni
zclosun akrabalarmdan Benaki• 
genel yardım bakanlığına Beka
zu, Tüze bakanlığına Logotetis, 
kültür bakanlığina üniversite pro
fesörlerinden Balamos getiriluıiı-
1 erdir. 

Cenevrede 
Italya mümessili zecri 

tedbir genişletilirse 
vahim olacaktır, diyor 

Atatürkle 
Kral Zogo arasında 

Cenevre, 30 ( A.A.) - Cenev
re deki Daimi ltalyan heyeti sekre
teri Bay Lava, dün ve evveJki gün 
18 ler mUmessillerini ziyaret ve 
zecri tedbirlerin !İmdi düşünül· 
düğü şekilde tevsi edilmesinin 
tevlit edeceği vahim neticelere 
onların dikkat nazarlarını celbcy 
lemi§tİr. 

KABlNENlN iLK TOPLANTISI Alman faşizminin 
Atnia, 30 '(O~e~) - Yeni kabi- emperyalist hırsları 

ne, sadakat yemını yaptıktan son-
ra bir toplantı yaparak durumu Moskova, 30 (A.A.) - Bay 
görüşmütlerdir. Bu ilk toplantıda Hitler~n son diye.vi~i ta~lil eden 
·· e.aı üzerinde konuıulmuştur. lzvestıya gazetesı, şıddetın Bolşe
i~ esaslardan biri, yeni hükWne- vizm prensibi olduğunu reddet-

mekte ve Almanyanın Sovyet 
tin fırkalar arasında fark arama- R l h. l k bu··yu"mek 

f k .. . usya a ey ıne o ara 
ıı, her ır ayı musavı ıaymaıı, hususundaki niyetini bu diyevde 
ikinci eau, halkın hakikt oyuma sezmektedir. Bu gazete şunları 
bildirecek bir seçim yapmak, ii- ili.ve etmektedir: 
çüncü esas da umumi af ilan et- "Beslediği ıarıılmaz sulh az 
mektir. minclen kuvvet bulan, Kızıl Ordu· 

Kondilis, yeni durumdan mem- nun kudretine ve sulh do•tlarının 
nun olduğunu ıöylemiı, Kralı •empatilerine dayanan Sovyet ef· 
methetmit, ancak, kendisinin bir karı umumiyeıi, Alman laşizmi
ıiyaset adamı olduğunu, binaena- nin emperyalist hırslarının inkiıa
leyh bir programı bulunduğunu lını büyük bir dikkatle takip et· 
ve kendisine mahsus bir program mektcdir.,, _ 

uğrunda çalışacağını ilave etmiı· ltalya kabinesinin 
tir. 

PRENS ANORE.ıNIN MEKTUBU verdiği kararlar 

telgraflar 
Ankara, 30 (A.A.) - Arna

vutluk milli bayramı münasebe
tiyle Reiaicümhur Atatürkün Ar-
navutluk Kralı Zogo'ya çektiği 
telgrafla buna ver:iien cevap a§a• 
ğıdadır: 

Arnavutluk Milli Bayramı mü, 
nuebetiyle, hararetli tebrikleri-
min ve ıahsi saadetleriyle Arna
vutluğun refahı için beslediğim 
temennilerin kabulünü majestele
rinden rica ederim. 

K. ATATORK 
Milli Bayram ınünasebetiyle 

beyan buyurdukları temenniler
den dolayı ekselanslarına çok ha
raretle te~ekkür eder ve şahsi sa
adetleri ve tanlı Türk milletinin 
refahı için olan temennilerimle 
birlikte sarsılmaz dostluk temina
tımı teyide müıareat eylerim. 

ZOGO 

Avusturyada yeni b;r 
kurmay 

Viyana, 30, (A.A.) - 2 ilkteş · 
rinde Avusturya milis kuvvetleri • 
ne mahsus bir kurmny teşekkül e· 
decektir. Bu kurmay ,efliğine se· 
çilecek olan birinci ordu kurmayı 
ıefi albay Kubitzaya bu ordunun 
faal subayları muavin gösterile • 
ceklerdir. 

Atina, 30, (Özel) - Ellinikon 
Mellon gazetesi, ıkTatm amcası Roma, 30, .<A.A.) -. Bu~ün Milis, Stahrembergin yüksek 

toplanan kabıne yalnız ıdare ıt • komutanlığı altında kalacaktır. 
pre1111 Andrenin genel af meselesi 
hakkında bir mektulbunu neıret • 
miftil'. Prens Antlre bu mektubun 
da, Venizeloaun affedilmesi bir 
ahl&karzhk olduğunu söylemekte· 
dir. 

Cumuriyetçi ıgazeteler, bu mek • 
tubup doğruluğunda §üPhe etmek 
tedirler . 

KRALIN GEZiSi 

Atina, 30, (Özel) - Kral yakın 
Üa Selaniği ve Grit adumı ziya · 
ret etmek emelini izhar etmi!tir. 

leriyle meşgul olmuıtur. • 
Verdiği bir mühim karar varsa Orta Asyada sekız yıllık 

o da bundan sonra yüksek milli bir mücade'c 
müdafaa meclisine bayındırlık 
ve kültür bakanlarının da rey ver 
mek salahiyetiyle ittirak edecek • 
!eridir. Bu mecliıe ayni zamanda 
istiıari reyle, mare§S.ller, büyük a· 
miraller milis kurmay başkam ve 
ıüel terbiye müfettişi de ittirak e 
deceklerdir. 

Meclisin sekreterliği doğrudan 
doğruya Mussolininin emri altın· 
da bulunacaktır. 

Berlin, 30, (A.A.) Kaşif 

Svcn Hedin, dün alqam "Orta As 
yada sekiz yıllık mi!cadele,, adile 
yeni bir konferans vermiştir. 

Bu konferans, esnasında, gez • 
diği bölgelerde eski Çin dilile ya 
zıh on bin kadar levha meydana 
çıkardığını ve bunların ancak on 
yılda tercümesi mümkün olabile · 
ceğini söylemi§tir. 

Şimal cephesinde _ 
··ı 

Habeşlilerin J!akalleyi geri aldıklarına ait haberler /ıefl~. 
teeyyüt etmemi§tir. Bununla beraber son ltalyan tebliği resrrıı;~ 
Habe§ kuvvetlerinin Mahalle §imalinde hareketlerde bulurıJıı 
larını ve pürlzürtiildüklerini anlatıyor. Şimal cephesinden gelt~ ' ~ g 

jJ 
~ 
~ 
~ 

l . 'Jd ı· b. .. totbt· diğer bir haber Mare§al Badog ıyonun §• et ı ır ıansur . 
izine karar verdiğini, havadis sızdıran gazetecilerin mesul tııta 
lacağını bildirmi§tİr. Bu ela harp hakkında mühim talsi.lôt altrı0 ' 
nın mii§küllc§cceğini gösteriyor. 

i Cenup cephesinde 

1 
~ 
I 

Cenup cephecinde aşkeri hareketler durmu§ gibidir. Y altttl 
ita/yanların son günlerde tayyare hareketlerinde buluntlufu "' 
Dagabura (1500) bomba attığı bu yüzden bu kcuabanın aJıtJ 
ortadan kaldırıldığı anlQfılıyor. 

Cenup cephesi kumandanı Raı "Nu•eybu,, Cenup cephe 
sinde hareketlerin durduğur.u resmi bir tebliğ ile büdirdiktefl 
batka §imdi Habeş cephesinin Sasabene ile Gurahiden 45 kilD' 

5 ; 
% 
§ 

metre cenupta olduğunu bildirmi§tir. .. 
V al valin Habf!!liler tarafından iatirdat olunduğu da henııı 

resmen teeyyüt etmemi§tir. E 
5 

• •• 11uııı:ııııııııımuıııımıııııımuıııııııııııuııııııııııınııımınıııııı._~uıt11Gft......-ııcı astı 

Hangisi doğru? ~it AŞ~ 

Çin genera!ı istifa mı etti, 
Pekine mi gidiyor ? 
Şankhay, 30 (A.A.) - Geçen 

lerde Pekin icra komitesi bnşkam 
tayin edilen General Hoyung 
Şing Çin ile Japcnyanm yakmlaş 
ması taraftarı olan Fukyeıı ilbayı 
General Şenyi ile Kiangsı ilbay1 
Yungsehfei ile beraber Nankir.
den Pekine hareket etmiştir. 

Nankin, 30 (A.A.) - Uang 
Şin ~ Guei maiyetinde bulunan ba
zı kimselerin Havas Ajanu muha
birine söylediklerine göre, Uang -
Şin - Guei, icra komitesi ba,kıınlt
ğmdan ve dış İ§leri bakanlığın
dan istifa etmeye karar vermittir. 

50 krathk bir elmas 
bu'u:ıdu 

Rio dP. Janeiro, 30, (A.A.) -
30 yıldnnberi Brezilyada bulunan 
en mükemmel elmas kücük bir 
çocuk tarafından, Boavis1m ma -
deninde keşfedilmiştir. Bu elma 
sın ağırlığı 50 krat olup değeri 
7000 lngiliz lirasıdır. 

Londra den:z 
Konfeıansında ltalya 

Roma, 30 (A.A.) - İtalyayı 
Lodra deniz konferansında k:ıla 
balık bir delege heyeti temsil ede 
cektir. Delegelere sılaae.1 mesele 
lerde Londra büyük elçisi Grandi 
ve teknik hususatta da amiral Pini 
ba~kanlık edecektir. 

lraka giden musiki 
sanatkarlanmız 

Haber aldığımıza göre tanın · 
mış musiki san'atkarlarnnızdan 
Bayan Fahire, Minir Nureddin, 
Kanuni Artaki ve Tanburi Refik 
dün Toros ekspresi ile Bağdada 
hareket etmişlerdir San'atkfirlar, 
Bağdattan yapılan davet üzerine 
gitmişlerdir. Heyet, bir müddet 
Bağdatta kalacak ve kuvetli bir 
ihtimale göre dönerken Suriyeye 
de uyrayacaklardır. 

Yunan konsolos·uğunda 
bugün tören yaoılacok 

Bugün şehrimizdeki Yunan kon 
sollosluğunda yeni kral için hir 
kabul töreni yapılacaktır. Once 
konsolosluğun kilisesinde dua ya· 
pı1acak sonra konsolos Yunan ko· 
lonisinin tebriklerini kabul ede · 
ccktir. 

Yugoslav Biı liği 
Bugün Yugoslav birliğin yıl dö 

nümü olduğu için Beyoğlunda • 
ki Yugoslav kulübünde hir çay 
şöleni verilerek, bu y:ıldönümü lmt 
lulanacaktır. 

lta lyaya karşı 
petr oi yasağı! .. ~fi(,, 

Uluslar Cemiyetinin en heln I' 
\azifclcrinclen biri harbe karşı ~~r, 
mcri, gelemediği takC:irc:e harbi gı;.-ıl 

J ıl•' 

durmalttır. İtalyanın Habe~c li~r~·t;ft:I 
tecaviz olduğuna kurar yerıld• 1, 

• .ıb' l . "öıc sonra alınan z~crı tc..ı ır erın ,, d-
tiği gaye de bu idi. Faknt bu zecri 1~1 
b• 1 . t . . . ! ş ,·ıı' ır erın e:ırının anca c yavn • tı!I 

hLı:;solu:ıac:ı~ı anlaşıl<lıl1ından d~ ot• 
tesirli te:ll;lrJl'r alınması gereid~Şt~'' 
du. nu t~ılhirlerin başın<la lt.'ll' d" 
karşı petrol yasağının tatlıild ,.,r ~" 

Bu ya~ğın tatbiki konu~uııı'dı •ı 
nuşulmnz ltaJyayı asabiyet lrnrıtııte;' 
ve bu nsal>iyetin, hatt:i bir tnkır.1 Jdıt' 
ditlerin ill'ri sürülmesine sel.ıe;> a .. 11 1• ~' 

ğu görüldü. Fakat İtalyanın gere•• 
11 

• 

asabiyeti, gerek bu tehditleri ıır51 f11l1 
lusal duruma hiç bir tesir yapfıl9~ı.ıt 
gibidir. Çünkü bir taraftan 11111 

11
11 

Cemiyetinin tedbirleri karnrın;tıı,ıl, 
On Sekizler heyeti reisi, heyet r" .. t t~ 

- <le' c bu ayın 12 sinde toplıı····aga eıırı 
miştir. Bu d:ı•·cı, Italya tara~!ııaJc1' 
gö.:;tc>rllcn asabiyet ve ileri sur IJ , 

tehditlerin ehemmiyetle karşıı::ınr.lr 1, 
dığını apaçık gösterme!ttedir. Dize rde 
raftan ll:ıy "La,·al" in son gUnlc · 
ı 1 ı . l . . .. lcdil•ıcrı ta yanın 'nrıs e çısıne soy dıtı' 
vaziyeti daha f:ızln tasliyeye )·ııı' ) 9 
etmiştir. Çünkü Bay La,·al ttal)'~ıııı 
karşı petrol yasağı tatbiki hustıslle~c· 
Fransanın lngiltcreye müzaheret niO 
ceğini söyledikten başka Ingiltert~rıııt 
bit· tccm·üze uğraması tnkdirindr iJıl 
samn Ingiltereye yardım edece',. • 

ftll•' 
anlatmı~ \'e bö .. ·lece ltaly:ır.ın tı'I• .,... ,, . ~·ol ' 
ı:;aya güYenmemesi lazım geldıı,rı 

dirmiştir. ııtıı~ 
Bu şer aft içinde İtalyanın r:ıll." et 

olduğu petrolü Amerikadan tednrır11eSJ 
mesi imkanına karşı da set çck~rıte. 
kndan gelen malümata göre de ri. 

rikadnki petrol kt;mpayaları. A:,cer • 
ka hüld\metinin lta lrnya pctro de .. c!" • e ~ 

memek yolunda emrine itaat Jtıd • 
!erini bildirmişler ve bu suretletsbll " 
yanın Amerikadan da petrol n 1 ı.o• ·ımcs mesi imk!l.nrna karşı da çekı 
kolaylaşmıştir. jtirf, 

ltalva bütün makineli ,.cs:ı ... o ' 
• ' otO"' ta.ryarelerini, kamyonlarını. 

1
jle11n' 

billerini, tanklannr, hep bctro . ..ııme;,1 
rekete getiriyor. Petroliln hC· ·eıre· 

ccı • 
ltalyanın bu ,.ru;~taları: har:ırol ar11· 
mesi demek olduguna gore P cı-ctıcrJ 
bargosu İtalyanın a.<ıkeri hllr:Sir cd'" 
iizerinde doğrudan doğruya !c )\ıstrJ:ıŞ 
cek \'C lt."llyanın tecu·üıünU 11cıı" ' 
tırmağa azami yardımda bultııt 
tır. fle jtB 1· 

O halde Uluslar Ceıntyet~eıti ,·c rıı 
ya arasında başlıyan sa,·aş.) 
önemli safhaya girmektedir' Arall 

ö. R· po!' 



j iıaretler i 
Almanya -Fransa anlaş

ması: Sebepler ve 
engeller 

Bq,u/an birkaç yıl önce Krop 
fflb.:L__ L! ••dü •• Af 

•unuımn am nnı TU1 -

1"cın -Fran61z müntuebetleri ga
)et ltarmakanfık bir halele iken 
6ir likir ortaya atmqh: 

Dünya puarlannın açdmtuı 
0e Avnıpa refahının temini için 
Almanya ile Frama artuında bir 
ClıllClfma ve bir İf birliği yapılma
lıdır 

Bu likir o zaman toz daman
da lerman okuma nevinden bir 
§ey •ayıldı. Bugün bu meıele artık 
t:tndelik itler artuında •ayı/mak
tadır. 

Bir z.amanlar tamamen ekono
:":'!ik bir tez olarak ortaya atılan, 
~c';k tröıtçülerinin iıine pek uy· 
;ı~n olan bu meıele timdi Avru
P=ıııın selameti adını tatıyan bir 
lormülle tamamen bir dq politika 
İti halinde ortaya çıkıyor. 

il- il-* 

lngilterecle hükiimet intihaba
tı kazandı. 

Dı:; politikadaki tezleri §Öyle 
ltülas~ · edilebilir: 

Ul::zslar •o•yeteıini Habq -
ltcılya meseleleri müntuebetiyle 
ltııvvetl::nclirmek. Mümkün olclu

fıı kaclcn- ltalyayı tecrit etmek. ln
ıiltereye göre bugünkü Avrupacla 
10Ycui mü na.ebetler harittuı bu te
ıe göre tanz.im eclilmek i.mıtdiği 
ribi dünya devletlerinin dff ~ü
f"laıebetlerinin de ltalya - 8 
1'tleıcle.incle lngiliz. tezine hizmet 
ea~~ek bir ıekilcle i•tillqme.in: 
lemin etmek utulı bir gayedir. 

Alman - Frannz anlatmtuı 
ltteıeleıini ele bu zaviyeden tetkik 
•trnek gerektir . 
. • Alrnanya •on yılın baırn'Janbe

Pi V erıay muahecle•i hükümlerin
den hemen hemen tamamen kur
ft.ldu. Ve muhafazakar lngiltere
tle rcuiat Almanya için bir ıemp01> 
fi baılaclı. 

Bu sempati ltalya - Franıa 
lernpatiıine karıı bir •ilahtı. 

•• .. lva - Fran•a anlQfmtuı ln
Bilterede bı. ... ,.evanlan uyandı
"ırken beri taraftan r,.anıa -
s~vyetler anlaımasına yol açıyoı
du. Adeta Avrupada bir nevi mü
VQ~ene umlü ortaya atdmq bulu
'1tıyorclu. 

ltalyanın tecridi mevzuu bah•o
lunca, ltalyaya iıtinatgah olmtuı 
'nuhtemel kuvvetleri ayn, ayn •a
lı:ılarda meığul etmek bir nevi 
l>ren•ip halini alabilir. Uzak •a· 
11alara kadar ıamil olman müm
ltiin olan bu i§ler gayet pratik u
tqller!e bugün bir plana göre tev
~i edilmiı gibidir. 

Uzak Şarkta Çincle ve Sovyet
ler lıarıııında Japonya bir nevi 
•erbcsti kazanmııhr. Almanya iıe 
.Sctrk hudutlarında ayni •erbe•tiye 
ltaalilc bir halele elemektir. Şu hal
de )'arına ıamil olabilecek bir an
l:ı~maya ıimdiden imkan bırak
~ak ~areft aranılmaktadır. Di
!er tara/tan Fran•anın Almanya 
ıle Avrupa meıeleleri için uyuı
,,_, bir halde bulunmtuı ita/ya 
,..,. tecridi politiktuı itinde bir 
'rterhale aayılabilir. 

Bir matbuat emek
tarını kaybettik 
<:r 1 ı;: • -" Yf .. a.nucrı gazeteciler ara · 

smda ılan odası müdürü sıfatile 
çalışmış ve değerli hizmetler yap 
mış olan Bay Fazıl Zeki, epeyce 
zaman evvel tutulduğu hastalık -
~n kurtulamryarak dün (Heybe -
lı) de evinde ölmüştür. Cenaze · 
sı bu.gün öğle üzeri kaldırılarak 
(Heybeli) kabristanına gömüle · 
cektir. 

Fazıl Zeki kendisini sevdiııni~ 
a~~t, hoşsohbet bir arkadaşt~'. 
aılesıne teessürlerimizi bildirhiz. 

Haddinden fazla yolcu 
alan otobüsler 

Belediye otöbüsleri cok sıkı bir 
kontrola tabi tutmak.tadır. Bu 
kontrol şehrin muhtelif istikamet 
lerinde işliyen otobüslerde yapıl
maktadır. Bilhassa otöbüslere faz 
l~ !'olcu alınmaması gözden ge · 
ç.ırılmektedir. Keresteciler Evüp 
hattında işliyen otöbüslerin !'·a -
hahları Balattan Eyübe yüz para 
ya amele taşıdıklan ve haddin · 
den çok fazla müşteri aldıklan 
göıiilmüştür. Muhtelif hatlarda 

• • • yedi otöbüs seferden men edil · 
FrcuuaJa müfrit .ağ cenah, miş, bir kısmına da ceza yazılmıs 

ltalyayı ebedi Joıt ve .ilah arka· tır. ':i ti ......... 1 ...... www. ı ....... w -· • ----

:"' telakki etmektedir. Bunun i- manya anlaımtuını hıyanet te,ak-
!"' ltalyayı bırakarak Almanya ki etmekteclir. Sol cenah Frarııa 
~· a~Qfmaya aJa ruı değildir. Almanya anlaımaıının nerelere 
efelıim Nf cenah matbuatı varacağını tahmin ediyor. 
~)'Onlar yüzünden Fransız ti· Bilhtuıa bunu, (F a§iıt) aleyh
CQretinin uğradığı zararları yana tarı cephenin parçalanmaıı şek-
>alnJa anlatmaktadır. linde telakki ediyor. 

Sol cenah iıe bir Franıa-Al- Satiri Ertem 

Tarihi eserler 
Yurtdaş, ulusal ödevini 

lnebolu faciası 

Kimler, hangi 
suçlarla .•• 

Mahkemeye verildi? 
tzmir, Müddeiumumisi lnebo · 

lu vapuru faciasr mesulleri alev -
hine hukuku ~mme davası açmış 
tır. Birinci kaptan Mehmet Ali, 
kaza sırasında tedbirsizlik, basi · 
retsizlik, acemilik göstermekten, 
üçüncü kaptan Rami vauurn f:ız· 
la yük alındım halde miitemadi · 
yen iskelelerden yük yüklemek · 
ten ve vazife:dni yap.mamaktan. 
birinci carhçı Salim, ikinci carh· 
cı Halid vapurun müvazeneciP. 
kalmasını temin eclen safra sar · 
mçlanm su ile dolduıınıyarak va 
punm yalpa yapmasına ve netice 
de batmasına sebehivet vermek · 
ten ve hepsi bir ~ok kimseleıin ö 
lümiine !'ebebiyet ve!·mekten suç 
lu görülerek haklarında dava a 
çılmıştrr. 

Evrak hirinci mii.s'":ıntikliiYP ve 
rilmi~tir. Taleun"'mede ölen' ikin· 
ci kantarı Besim hakkında rln 
<lava a"rlmah-ta ise de kendisi öl 
diiPüncfon davası ~ukut ediıror. 

Ehli vukuf, "~ fra sarnıçiarma 
su doldumlmııı;; olsavdı vanunm 
yalpa vapmachın voluna devam 
ctrrıP~i belki mümkündü,. demiş 
lerdir. 

Konservatuvarın yeni 
binası 

Konservatuvar binasının pro · 
jesini yapacak olan Alman mi · 
mar Pölziğ ile vnmlan mukaYele 
yi belediye reisi dün imzalamış · 
tır. 

_, _____ _ 
Ortadan yok olan 

otuz lira! 

Kontrol işi 
Salahiyeti olmayanlar 
kontro!a karışmayacak 
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IGezintiler 1 
Yeni fabrikalar 

Son halta içinde bir fabrika 
nın çalıımaya bQflaylfı lnıılulan
Jı ve bir bQ§kasının da temeli 
atıldı. Dünyanın birçok sınırların
da kan gövdeyi götürür, ortalık 
ateı ve duman içinde çalkanıp 
ıavrulurken, biz bir arı hızı ile 
eıer veriyoruz:. 

iki gün önce, Diyarbekirde ye

ni bir törenle Jemiryolu ıİyaıarnı
:zın bir ba§ka zaferi alkıılanmt§tı. 
Geriye doğru giderseniz her gün 
bunlardan birini daha ıörürıiı

nüz. Geleceğin takvimi de br!dur. 
Yarın, öbürgün, daha öbürgün ya 
yepyeni bacalar yükselecek. ya 

hiç i:zi olmıyan iıler bQ§arJacak. 
Türkiyede bir çağlıyan atılışı var. 
Bakıyor.unuz bir manevra yapt
lıyor. Ordu en ıon ıilahları, yara
tanlardan daha ıüzel kullanıyor. 
Kalın, demir derili ilk çağ ejder
haları gibi tanklar onların zorlu 
bileklerinde uslu uslu ılönüyor, 
nçnyor. Uçaklar ela kartallarımıs 
havaya pu dedirtiyor. 

"Kırılılıaleyi,, rörenin par
mağı ağzında. Trakya topralılan 
yeni bQftan yofnıluyor Burası ya
nn ürün amban, .iper ıergİft ve 
açılmaz bir kilit olaccılı. Ger,ek, 
büyük, kuıatdmaz, ulu ıersek ıa 
lıi, "Sakarya,, sürüyor. Battalriler, 
bu kutıal hızı, toptan •apana. ba
ruttan tohuma, mav.zer lıolanclan 
makineye, derinlerden gök yüzü
ne yükıek bir cereyan 1ıibi geçir
diler. Sakaryaclaki gönül oe bilek, 
yaratıcı atılııı ile yurdun bütün 
damarlarına yaydmıf uuruyor. 

On •ekiz ve on dolmzancu aaır
larda baıtan bQfa genİ.f bir ya
bancılar pazarı olan Tiirlıiye, tim
di arttk kendi kendisinin ıerp.i· 

dir. 
Bugün yalnız toprak Ü•tünd• 

uğraııyoruz. Yarın buralarda bo
ıaracak nokta kalmayınca iç laazi
nelerimize ineceğiz. El değmemİf 
yerlerden altın çıkaracak, yara
Jdıftanberi botu bofuna akmlf 
çağlıyanları fİ"lfek yapacağız. 

Lokanta, pastahane, fırın, ha · Bütün bunlar olacak. Çünkü ~ 
marn ve emsali yerler belediye tanların yanında bu elediklerimin 
talimatnamesine göre sık, sık tef - olmayacak nen var? •. 
tiş edilmektedir. 

Fakat kontrola salahiyetli ol · ________ s_. _a_e_z_11_ı_n_ 
mayan bazı kimselerin muhtelif 1 
maksatlarla bu gibi yer]eri kon · 1 Gelenler, Gld•nler 
trol ettikleri ve esnafı taciz et - -
tikleri görülmüştür. JAPON ATAŞAMILITERI -

Bilhassa Beyoğlu kaymakam1ı Berlinde yapılacak olan Japon a· 
ğma esnaf tarafından günde bir taşamiliterleri konferansına iş • 
çok şikayetler yapıldığından Bey tirak etmek üzere Ja.ponyanın An 
oğlu kaymakamı bunları ortadan kara elçiliği ataRll.militeri de AJ • 
kaldıracak bir karar vermiştir. manyaya gitmiştir. 
Bu karara :göre, bütün dükkanla Bu vılın basında da Avrupada· 
ra birer defter dağıtılacak ve hu ki Japon eJrileri, Londra elçisi • 
gibi yerleri kontrol edecek kimse nin başkanlığı altında Parif:te 
ler vazifelerini yaptıktan 8onra toplanmıştı. 
gördükleri noksanları bu cleftere BiR ISVECLI KAYMAKAM -
yazarak altına hüviyetlerini ve lsveç ordÜsu subaylarından kay 
sarih adreslerini de yazdıktan son makam Hel~e Yung ~ehrimize 
ra imza edeceklerdir. Bu suretle gelmiş, PernPalas oteline inmiş • 
salahiyeti olmavan kimselerin es- tir. tsveç subayı dün lsveç konso· 
nafı tnciz etmemesi temin edile · losluğunu ~iyaret etmiştir. 
ceği gibi hangi kusurlann yapı · 
lıp yapılmadı~ da ikinci bir tef. ~~~~·~··~,~·!!!ss!!!!-!!!!!!:!w~uıı~~~-~· 
tis neticesinde meydana çıkacak 
ttr. 

Kadıköy Su Ş1rketinin 
satın alınması 

Kadıköy su şirketinin satın a · 
lmması icin mukavelesi ile bu hu 
susdaki iikayctler alakadar ma -
kamlarca tetkik edilmektedir. Bu 
tetkik mümkün olduğu kadar kı 
sa bir zamanda bitirilecektir. 

Atatürk köprüsü 
Şehrimizde bulunan Alman hey 

keltraşı Pr. Torak dün llbay ve 
Şarbay B. Muhiddin Ustündağla 
iki saat kadar görüşmüştür. 

Bu konuşmaların yeni yapıla · 

1 arih köş~si ...... -...................... .. 
Kömür - Odun 
Mustafa tarihi 1244 vakayii arasın

da şunu yazıyor: 
"Sadık Efendi tersane umuruna 

mübaşereti ıırada tersanede kullanı
lan buhar gemisinin idaresi için ha
tap sarlolunaa ibadullalıa liizunw o
lan lıatabın itUilı ldzım oeleceğinde11 
maden kömürü tedariki lôbüd oldu • 
ğu ve Silwri ile Çel:meceler ciııannda 
ma::nun bulunduğu cihetle yevmi,,e 
ile amele tedarik ederek Çlkaracalı 
maden kömürünlJ kayıklarla teraane· 
ye göndermeıl için kapıcıbafı Mehmet 
Ağanın memuriyeti inha ~miftir." 

ca k Atatürk kö priisünün temsili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
kismr etrafında olduğu sanılıyor. 
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Aydın demiryolunda yapılacak 
tünel ve köprüler 

Ankara, 30, (Özel) - Aydın 1 
demiryolunun 81 ve 84 kilometre 
ilerisindeki araziye tün.el ile Ku -
yucuk istasyonu yakınlarındaki 
sel yatağı tünelinin geniılettiril -

mesi ve Aydın istasyonunda de -
miryolu üzerinde on iki metre a -
çıklığında yapılacak betonarme 
köprü için 479 bin lira konulmuş
tur. 

Macarisfandan gelecek Ankara belediqesinin 
mallar yapt1rd1ğı dükkan/ar 

Ankara, 30, (Özel) - 16/5/ Ankara, 30, (Özel) - Ankara 
935 tarihindenberi mer'i olan Ma ı belediyesi Samanpazarmda on 
car itilafı mucibince Macaristan • iki dükkan yaptırdı. Belediye, bu 
dan gelecek mallar için bu itilafa dükkanları yılda on iki bin lira -
bağlı formüle uygun şahadetna · ya icara verecektir. 
me verilmesi laznngeliyordu. Bu • 

Adliqe Bakanlığınca ha- Gedikli küçük zabitlerin 
21r/anan yeni kanunlar maaşları 

Ankara, 30, (Özel} - Adliye Ankara, 30, (Özel) - Maliye 
bakanlığında yeni ha.7.ITlanmak • encümeni henüz tasfiye edilmemiş 
ta olan kanun layihalarıru tetkik Gedikli Küçük Zabitlerin maaş -
etmek üzere müstef8.r Hasanın larına ait Giresun saylavı Hakkı 
başkanlığındaki komisyon ceza u Tarık üs'ün tefrik teklifini mü -
sulleri kanunu ile ceza konunun • zakere etmiş, yeni hazırlanmakta 
da yapılacak değitiklikleri tesbit olan haremde dikkate alınması di 
etmiş, lhazrrladığı layihaları Baş -
bakanlığa vermiştir. Komisyon 
noterlik kanununda yapılacak de· 
ğitiklikleri de tetkik etmektedir. 
Bundan son.ra avukatlar kanun Ja 
yihatı incelenecektir. 

Gay7i safi iratların 
vergileri 

Ankara, 30, (Özel} - 930 / 
931/ 932 de katiyet kesbetmiı o -
lan gayrisafi iratlardan yüzde o • 
tuz be, ve 33.34 ve 35 senelerin· 
de katiyet kesbetmişlerden yüzde 
yirmibet ve sen.esi içinde henüz 
itiraz müddeti geçmemi§ olanlar
dan ayrıca yüzde y_irmi hesap edi· 
lefeıce vtrgi Wıatra'liının tayin edil 
mesi' kaliül Olunmuştur. 

leğile bütçe encümenine vermiştir. 
tarihten evvel Macaristandan ge -
len mallar içir. eski formül şaha • 
detnamelerinin kabul edilmesi 
gümrüklere tamim edilmiştir. 

lstanbula segahat 
Ankara, 30, (Özel) - ~ .. _: 

Ter biye Enstitüsü talebeleri yıl 
batında lstanbula bir tenezzüh 
seyyahatı yapacaklardır. 

Bina vergileri 
Ankara, 30, (Özel) - Bütçe en · 

cümeni bina vergiıi kanununda 
yapılaca~ tadilJeri müzakere etmİJ 
tir. 

Yeni formül üzerine 
çıkarılacak ekmek 

Belediyece birinci nevi ekmek-ı 
lik una azami fiat konulması He
lediye fubelerini, değirmencileri 
ve fırıncıları yeni bir vaziyet kar
tısında bırakmııtır. Ali.kadarlar 
bu münasebetle evvelki gece geç 
vakte kadar belediyede çalıımış
lar ve bazı kararlar vermiılerdir. 

Bu kararlar dün sabah bütün 
kaymakamlıklara bildirilmiı ve 
bunlar hemen faaliyete geçmiı
lerdir. Bu kararlar nahiye müdür
leriyle komiserliklere bildirilmiı
tir. 

Değirmenci, fırıncı ve kırmacı- 1 

lara yeni çalııma tekilleri hem ya
zı ile ve hem de ağızdan öğretil
dikten sonra kendilerinden birer 
taahhüt senedi alınmııtır. 

Bunlar yarın sabahtan itibaren 
yeni kararları kusursuz tatbik e
deceklerini, hiçbir sızıltı ve şika · 
yete meydan vermiyeceklerini bu 
senetlerle taahhüt etmiıler ve ve
rilecek cezalara boyun eğecekle -
rini bildirmişlerdir. 

Ancak alakadarların bugün lü
zumu kadar buğday alıp üğütme
Jeri, ve yarın sabah yeni formül 
üz~rine fırıncıların piyasaya ek
mek çıkarabilmeleri için belediye 
dün saat on üçten itibaren bu ak
ıama kadar değirmenci ve kırma
cıların yazıhane, dükkan ve rriü
esseselerini açık bulundurmaları
na izin vermiştir. Bu karar yalnız 
bu haftaya münhasır kalacaktır. 
Kaymakamlar da hafta tatilini 
nazarı dikkate almıyarak bugün 
akıama kadar çalışacaklar, ek
mek iti ile ali.kadar müessese ve 
kimselerin çalışmalarını daimi su
rette mUTakahe altında bulundu
Tacaklardır. 

Birinci nevi ekmek yarın S3.

bahtan itibaren ıehrin her tara
fında 12 kurut 10 para, ikinci ne-

vi ekmek 11 kuruı otuz paraya sa
tılacaktır. 

ikinci nevi ekmc~~le francala 
fiati yarın toplanacak olan teref
fü .!!omisyonunda yeniden gözden 
geçirilecektir. 

Yalnız dün de yazdığımız gibi, 
birinci nevi ekmeğe fazla miktar
da sert buğday karıştırılması ve 
bu ekmek fiatinin ucuzlaması iti
bariyle ayni kaliteye yaklaıan i -
kinci nevi ekmeğe lüzum görül
memektedir. Buğday fiatleri düş
tüğü için ikinci nevi ekmek fiati
nin de dütmesi mevzuu bahsola
bilirse de iki ekmek arasında dai
ma 20 - 30 para gibi az bir fark 
bulunacağından ikinci ekmek 
müşteri bulmıyacaktır denilebilir. 

Bununla beraber dokuz kuruşa 
satılmak suretiyle ikinci bir ek
mek çe§nisi bulunması da ileri sü
rülmektedir. Bütün bunlar nark 
komisyonu tarafından tetkik edi~ 
lerek bir karara bağlanacaktır. 

Belediyenin tavzihi 
lsıanbul Belediyc.~irıden: 
Ziraat Bankaımın buğday satııı fi-

atlanna iıtinaden ekmeklik una konu 
lan azami fiat hakkında gazetelerle ya· 
pılan ilanın bazı yanlıt anlayı!lara ıe 

bebiyet verdiği haber ahnmıttır. 
Una narh konulması mevzubahiı ol

mayıp yalnız ıeksen randımanlı ıehrin 

ekmeklik unun ıimdilik azami bir fiat 
konulmuıtur. Bu nevi unlann bundan 
apğı aatılması caiz olduğu gibi diğer bi
lınum unlann da piyasaya göre ntıı
lan tamamen ıerbeıttir. Gerek azami 
fiata tabi olan ve gerek tamamen ser -
beıt bulunan un alıı verİ§lerine ait mu
amelatın kemakan ve tamamen borsa''a 
cereyan edeceği ve bunun haricinde 
muameleye müıaade olunn:P -.ıra!< ta -
kibatı kanuniyede bulunacağı tavzihan 
ilin olunur. 

Zecri tedbirler 
Petroıdan pamuk ve 
bakıra da ambargo 

( 0.~tyanı Birincide) 
nan silalılı ı·e cesur Araplar ltalyan 
cenahlarını lıırpalıyacaklardır. Bun. 
lardan sonra, lngiliz mitralyöz kıta • 
lariyle mücehhez bir şebeke onun ar
kasında da, Mısır ve lngiliz kıtaları 
tarafından işgal ve dikenli tellerle talı 
kim olunmuş siperler ı·ardır. Bu mm .. 
takalarda billıassa yol olmadığını da 
kaydetmek lcizımdır . ., 

ITALl.A KAHiRE ELÇiSiNi GERi 
ÇEKl'rtll"OR 

Roma, 30 (A.A.) - İtalyanın Kahi. 
redeki el~i..;;ini geri çekeceği haberleri 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. 

ılllSlRDAKI BENZiN HAZ.VELE • 
RI KORUNACAK 

Kahire, :30 (A.A.) - Mrsır ve ln. 
giliz süel otoriteleri, yardımcr asker 
kıtalan marifetile Asuan'daki benzin 
hazinelerini korumağa karar vermiş . 
Jerdir. Bu bölgede, uçaklara karşı 

toplar yerleştirilmek için tedbir alın. 
mıştır. 

18 /er TOPlJANll'OR 

Cenevre, 30 (Kurun) - 1 Jer ko
mite.o;;inin a)ın on ikisinde toplana _ 
cağı anlaşılmaktadır. Komite petrol -
le beraber pamuk ve bakıra ambargo 
konması işini tetkik edecektir. 

INGILIZ KABiNESiNDE KO .. 
NUŞ61ALAR 

Londra, 30 (Kurun) - Dün akşam 
bir bakanlar toplantısı yapılmıştır. 

Zecri tedb:rler i~i konuşulduğu sanı -
lıyor. Kabinenin pazartesi gene top. 
Janarak 18 Jer komitesine deleğe se • 
çeceği ve zecri tedbirler işiyle meş • 
gul olacağı anlaşılmıştır. Jngiltere 
petrolden sonra yün ve bakıra da am
bargo konmasını teklif etmek tasav • 
\'Urunda dır. 

FRANSIZ GAZETELER/ 
BEDBiN 

Paris, 30 (Kurun) - Gazeteler l -
talya - İngiltere gerginliğinil~n bed. 
lıit\lik'le ba~'J'edlyuHar. 

Jour gazetesi diyor ki : ~. 
lngilterenin, ltalyayı f evkaUıde 

tazyik etmek suretile savaşa mümkün 
olduğu kadar çabuk nihayet vermeğe 
karar vermiş olduğu meydandadır. 

Bu hattı hareket ağır genel bir savasa 
doğru gitmRk dem.ektir. Fransamn du 
rurrw ise, billıa.ssa ağırdır. Zira Fran
sanın bu işte hiç bir menfaati bulun. 
madığı gibi, ne Akdenizde ne de Hin
distan ve Kap'la müdafaa edecek bir 
şeyi olmadığı halde kendisinden /tal -
yaya karşı mücadele etmesi istenme!.: 
tedir. 

''Ulus,, un dil yazıları . 
• • 

Tük dilinin orijinalitesını 
gösteren bir analiz 

Güneş - Dil teorisi, ''Akşam,, söziinün onalizi ;/e, 
zaman ve cihet aniafan tiirLii söz lerin 1ü1k 
jenisınden çıkilğını nastl ortaqu koquqor? , 

ıu bOI 
"CUneş Dil" teorisinin esaslarına d iln kıs:ı. bi r bakılJ yapmıştık. Bu top aV 
sada "akşam" sözUnU ana' iz c t Uk. "Sabah, oğle. ikindi" sözleri gi~ ar~tı~ gl'ıl 
girlştlğlınlz "ak§am" söz iinUn ana·ı zl, ISnUmllzc dilimizin engin orljınalitefln ıcoflo 

tcrir bir saha açtı. ".Akı;ıam" ile bcra bcr "arka, lmra, geri, gece, s;cçtt, kaçak. ,-rır. 
gıırlc, g arp'' ııözleri önümüze çıktı. "Garp , sözünün uyan::Jrrdığı dUştınce ' llOt 
cenup. şimal> aözlerlnl hatırlattı. B un'arın analizinden de "glln, gUndUZ. dilı• ,.ı 
ön, yön , sağ. aoı, stlt. nor t, siyflh ııaha, nur, onör •.• " kctlme"eri, içlerinde 
ladıkları dil sırlannı dökmek uz~re meydana çıktılar. ıısll' 

TUrk dlllnin kuruluşundaki ana ori. 'n :ı.tıtı-yl gösteren bu analizleri, birk aç yazı 
de, bugtlndcn başlıyarnk, bu s lltun·a rrfa göstereceğiz: 

/ . 
AKŞA.r,t 

Kelimenin et'moloj ik şekli 
dur: 

( Akaş) sözünün Y akutçad• 
(Ağas) !ekli vardır. [3] ·(et 

Bu söz, şu anlamlara del• 
eder: ,. 

(1) (2) (3) /. - Gelip geçmek; bir ıeY ~ 
(ak -ı aş + am) nından geçmek; yürümek; g 

11 
( 1) Ak: Güneşi i~aTet eder mek, koşmak; bir şeyin yanınd~. 

köktür. binek olarak geçmek [4]; uı•Jı; 
(2) a§: (. + ş), ("E, z" g1bi) la~mak ; bitmek; kaybolın• 

bir obje veya süjeye nazaran gü- mahvolmak. [ 5] ::J 

netin oldukça geniı ve uzak bir "Bu siri ağasa baran isteğine 
sahada vücut Vf! hareketini göste· o bu yerden geçti ği zaman"; ~ 
rir ektir. "Asağas anından ağcu = aç 

(3) am: (s) sahasının ait ·t'du· kapıdan geç"; 
ğu objedir. O obje bizim üstündt> "Ağasa arğa barl:iıt = o garbi 
bulunduğumuz ~abadır. Demek o do~ru gelip geçti". .• 
luyor ki: Bu misaldeki iki kelime üıet• 

Ak + aş t am = akşam - ne dikkati celbetmek ısteriz: 01 ak§am sözü, güneıin bizim saha- /. - "Geçti" manasını ifa 
mızdan uzaklaşırken, yani ondan eden ( Ağasa). ~ö~ünü~ .. ~e. old~ 
mahrum olacağımız sırada, bizim ğunu Türk dılının orıJınını, it kt 
sahamızın halini ifade eder. çelerini bilmiyen bir zata '°..~!• 

Kelime "bir nC'k•an, bir yok- büyük ihtimalJe bize verecegı '~ 
luk" anlamına işaret etmektedir vap su olur: "Kelime sülasii ııı~!· 

Akasam, Aksam: - "s, ş" teba cerre""ttir; (feale) vezninde ınaı•' 
düliyle - ayni manayı ifade eder. şuhudi'dir". 
Mesela "akasamak = aksamak": (Sonu yarın) ~ 
"eksik olmak, noksan olmaku de- --- 1 r Jl Kamusu T ü rni 
mektir. [1] [2] Radlcf. f. "Çağatay lehç' 

Bir insanın herhangi bir sebep "Ç ~ tot 
( ) si" · Biiyül: Türk Lfıgati aga J .. 

11 • le aklı batından uzaklaşıp s, t ' l .,, p ı ,... 
1 ve u~·mır 'ehçe crı ; ave ~ . sahasına giderse, yani mesto ursa. J~ L P" 

onun o hal ve vaziyetine (Aksum) Co:.ırleil!c ; ·k ark Jür~f~:i t~r: 
yahut ( Ahsum) derler. [2] (.11 Ya utça a f yo 

AKAŞ _ ACAS "§" ler "s'' ile ifade olunur. . 
[ 41 Yunan esatirinde güneı•" 

Bu kelime ile güneşten mah- "Aopllon" tarafından ıevk ve idlf' 
rum olan sahamızın halini ifade · · t' 
eden kelime, orijinde tamamiyle re edilen ve muayyen ıeyrını ·ı 
aynidir. kip eden bir araba olarak tem~. 

Not: 1 - Güneşi hareket mef- edilmesi keyfiyeti, "Ağa•" ~e. 
d k meırinin "bir ıeyin yanından brfl_!. 

humiyle birlikte mütalaa e erse l k k" l · lr ''"'"-
( AkQ§) sözü, "güneşin ..ızaklaı- o ara geçme an amıy 
ması, kaybolması, bitmesi,, mef- yese edilmeğe dt>fi",.· 1 
humunu ifade eder. Son ekle. ya- [ 51 " .-!gas" kelimesinin /1. ",... 

fh / /[. manaları, bu yazının son pa ni ( am) ile. beraber bu me umu 
haiz saha olur. çasıncladır. -~ 

Londranın inatlanna ııc Cenevre _ ;;;;~;;;;~~~==~~=:=~==~============~~=~-
nin usullerine galebe lcizrm geldiğini sayılacağını sövlediği ha berlel"i de 1 . . . Bugün snat 

"' • - ımncuı B~ledıqrn 
bildiriyor. propagıındl\ bnknnlıgmca J alanlan . t' h• rr:· t 10 da 

Övr gazetesi, Bay Bald,·inin, müş- lanmıştır. 1 oıl~ Jr 1 lljil rOSU ;ocu~t tiyatrotO 

terek hareket hakkında bir plan te - Parlfımento 3 birine'. .kiı~unda a.~ '- ıııııııııııııı1 15 te ve ~ki9111 
si.~ etmek ve Almanya hakkında da lacaktır. Konuşulacak 22 kanun p.o· ~O de 
konuşmak için, 12 ilk kan~nda Bay je~i arasında doğu Aftikasında hava 
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il Saz, Caz, 
Laval ile görü~meği lüzum u telakki kumandanlıkları. te.~i.-.in~: sömürg~I~· 1 Yazan: 
ettiğini öğrenmektedir. rin yeniden teşlal ye mudafaasr ı çın 

Journal gazetesi de diyor ki: tertibat almak iiure hi.ikfımete şa . m Ekrem Reşit 
'' /talyanın ani bir ltareketinden en- Jfıhiyct ,·eren projeler: rnrdır. ı 1 lllllllll M uzik 

dişe edildiği içi11, Fransa lıül:ümeti, :i\lilanoda on heş simsar döYiz ni - C:rnıal Reşit 
l'rlilletlcr Cemiyeti paktının 16 ncı . z:ımn:ımc.~ine aykrrı h:ı re!tct c!tikle · -----~ -----
maddesi lıüküm!crine sadık kalacağı. rinden borsadan ~ıkarılmı~l:ırdır. 

Fransız tıqaf1osu nı Ronımıa lıatırlat~~ak ~necburiyetin- All;'\',t VUTLUKTıt l'ETROT, ,ını- 1 
de kalmıştır.Petrol uzcrın~ ~oru:_lacak l'ORLAR llALl\ OPJ•;ru.;1' 
ambar.qonun, Habeş scferını guçleş - l Bu!.!Ün nrntin• 

Londra. :JO <Kurun) - talya Ar ~ 
tireceği kabul olunduğuna göre, her ~aat 16 dn 

narntlukta petrol aramakta olan 1 d 
lıangi bir rlıırupa anlaşmazlığını büs- . 

1 
. d Bu al•~am :m.:W • 

bütün imkansız lıale koyacağını eı:ı·e. talyan müteşehbıs erıne yar ıma 'ı· · cıl 
b~ yolda calıı-:anlarla tasfiyeharıe'er S B VD;l OfD liye.tle kabı:/ etmek lci:ımdır. 
imaline 70 milyon liret ayırmıştır. zi Ocune gazetesi şunları yazmal•ta. Bü) ük fante 

dır: A:\IERlKA PETROL ,. APURU~lJ Operet 3 per cle 
9 

"/ngiliz dış bakar.lığı nikbindir. NiÇiN ALIKOYDU (;j .::~ ıri ı d .ız .ı <· ı t. t ı . l'elefon : .Sl 81
0 ~ o • jO 

Çünkü artık 1'1usolini, Framıamn 11al. Va,ington, 30 (A.A.) - Oı~ lıakun Fivatlar 2:i. ;)O . 'i:i • t C(l l.oca .J()J. 
m:: ba ı;ına hareket ctmiycceğini öğ - muavi~i M. l\1emere, İtalya elçisine, ı. · Pek ) akında TET .. ıl TURNA 
renmii tir. llundan dolayı lngiliz dı~ talyaya gitmekte olan Clis adlı petrol 
bakanlığı, barışın pek uzak olmadığı vapurunun alıkonması keyfiyetinin 
fikrindedir. Petrol ambnrgosunun tat_ zecri tedbir olmadığını, ancak harp 
bil• edileceği tarih tesbit olunacak ı·c durumundan ileri gelecek anormal 
bu suretle pclrolsuz muharebe, imkan kar temininin önüne ge~mek maksacl• 
sız bir hale gelecektir.,, nı gözeten bitaraflık siyasanın tatlıi 

ITALYAD,1 TELAKKIUU~ kinden ibaret bulunduğunu ı-ıöylemiş 

Roma, 30 (Kurun) - Milisler ha -
riç İtalyanın ~ilfıh altında l,OSJ,000 as 
keri vardı. Vaziyet bunların terhis e. 
dilmelcrine ihtimal gö!lltermiyor. Bu -
nnnJa beraber umumi seferberlik ya
pılacağına dair yabancı memleketler· 
d' dönen rivayetlerin de aslı yoktur. 

Paris el~i inin petrole ambargo kon 
masının ltalyan]arca bir harp sebebi 

tir. 
.JllSlR l'J.: ZECRi TEDBiRLER 

Kahire, 30 (A.A.) - Kabinenin hu. 
zurunda okuduğu bir muhtırada lıaş
lıakan Nesim pa :.a, l\fLc;;ırın, milletler 
cemiyeti ii) el erinden olmamakla be· 
nıhcr, kellog antlaşmasını imza etmiş 
bulunmak itilıarilc zecri tedbirlere iş. 

tirak eylediğini ~öylemiştir. 

Yaza n: Maltmut Yesari ol 
Müzik: Sezai ve Scyfeddi~ 

Naşit - Err uğ1 ul Sodi 
il Ll [, I [) E 

Sl'lızadebnşı 1'U RA.V 'fıyatrosundO 
Bu ır~ce saat 20.~fl da 

Donanma 
Gecesi 
Vodvil 3 perde. 
Matine l:i te 

KlUIUK 
Meşhur Vtld \'İl ~ perde z1 
Her tarafa tram' ay. Telefon: ;?21 

1 



HÜNLER 
,~danada 
Bayındırlık 

(Üstyonı Birincide) 
Adananın hayatı ''e refahı pamuk 

mahsulüne bağlıdır. Onun için Diyar· 
bekire giderken trenin istasyonda bir 

5 -

Yeni ltall}an komutanı umumi karargô./ıta 

Daga bur üzerine 
yağdırılan bombalar 

saat kalmasından istifade ederek e- . . • • • , • 
konomik ,·aziyeu öğrenmek istedim. Habeş askerlerını teskın ıçın kendılerıne 
Elde ettiğim netice şudur: / k b 

Bu yıl Adanada pamuk rekoltesi para dağtfzlmış, dÖT f fleneTQ iT QÇ/anmlŞ 
<150,000) balya tahmin edilmektedir. 

~ ~ Şehire yakın olan fabrikaların (Mer-~ akat Mete ölüp de yerine oğ; rar Çin~ 
4 
d.ön~.cek ye~de . orada sin, Tarsus, Adana havalisinde) bir 

k. (1:-aOŞang) geçince vaziyet de kald~: Bıl~kis ~:1~ ~hlıkesıne .~ yıllık sarfiyatı otuz ve otuz beş bin 
~nıış oldu. Çünkü Laoşang şı Hunlenn gozunu açmak ıçın balya arasındadır. öbür taraftan Kay 
~?aaınm geçirdiği çetin tecrübe çalışmağa koyuldu. seri ve diğer dokuma fabrikaları için 
. ~ll hiç birini ,görmemişti. Bunun Zira Hünlerin içine girdikten de kırk, kırk beş bin balya kafi gele-
~ .. Ç b ı t l a ceği söylenmektedir. Buna göre bu yıl '' in imparatoru TanJ·u Mete ve un arın yaşayış arz an.m. Y • 
~ Adananın yabancı memleketlere alt. ~;anmda gönderdiği hediyeleri ~dan g.örd.ü~ten so~r~ Çınlı ve mış beş, yetmiş bin balya kadar pa . 
lt tenin vefatından sonra oğlu zır. ke~d~lerını sevmıştı ... Oteden_ muk satabileceği hesap olunmaktadır. 
rl., O§ang yerine ge~ince biı' kat berı. Çınlıler arasr~d~ H?nler a Şimdiki halde Adanada iane pamuğu 
~a artrrmıştr. Çinliler yeni Hün leyh~ne besl~nen fı~ırl.erın ~a~lış denilen tipin fiyatı kilo başına (3840) 

Paratoruna kiymetli ipek ku · ol~ugıma huk~etmış:~· .. Çınliler kozacı parlak denilen cinsin fiyatı da 
~lardan, porselen tabaklar - Hunlere karşı ınsa~ gozuy~e bak: (35-37) kuruştur. Hülasa yalnız pa -
an başka güzel kızlar gönderi . ınazlardr. Onları bır nevı vahşı muk işinden bu yıl Adana ahalisinin 
~l'lardı. Bu hediyeler arasına pi hayvan cinsinden azma m.ahl.Uk · eJine on iki milyon lira kadar bir pa-

lirı • H Ç l b ra girecek demektir. Eğer şimdiki f eyz ıı. ç Şa1·abr ilii.ve etmeği de unut lar gibi görürlerdı. er ın 1 a· ve bereket bundan sonra bir kaç 
''
1
llYoriardr. ba ve ana çocuklarına bu fikri an 

yıl daha devam ederse Adana geçen ~?inlilerin bu suretle gönderdik ane ~ur~tinde telkin ed~p ~derdi· buhran yıllarının borçlannı tamamile 
ı hediyeler memleketlerine sık Hun ımparatoı~a Ç~n ı~~~~a- temizliyecektir. 

~tecavüz eden ve harp sahasın toru tarafından hır gelm got~·:n Dikkate değer bir nokta şudur ki 
d kendilerini yrldıran Hi.inler . vezır ıse o goruşun ve te1kin;111 (928) yılında Adanada bir dönüm pa-
~~ intikam almak için dj.işünül · hiç de hakikate tevafuk etmedı · muk tarlasının istihsal masrafr <8) li-

llıi:_ • w • • 1 t H.. le a ında ra olmak üzere hesap edilirdi. Bu yıl ~ bir planın tatbikinden b!lı::.Jrn gını an an. uş r. un r ar s 
''il' ~ d k 1 ki bu masr3f <3,5) Jiraya indirilmiştir. Şey değildi. Çinliler harp va· pek az bır ~~an an . a ~a a Her iki istihsal masrafı arasında halk 
~ları ile yıkamadıkları Hünle - onlara karşı ıçınde denn bır sev Jehine mevcut olan büyük fark gözö
~ll. ta.biatlerini lüks, eğlence, ka - gi pey~a olmuştu. İşte ~un.~~n d~ nüne getirilirse Adanada ekonomik in. 
ltı \1e ~rap gibi vasıtalarla boz l~Y! Çın: saray.mdan getırcligı ge. kişafın anahtarı bulunmuş olur. 
~ Yolunu tutmuslardr. Nihayet lını teslıın ettıkten ve bur~da hır Ankaradan Diyarbekirc giderken 
~etenin ölümüni;n sonra oğlu müddet kaldıktan sonra hır daha tren Adana ovasında mutat bir sür'at 
~O§ai~ ~ t .. b ·,. 1 · v • d · . geriye dönmeyeceğini Tanjuya bil ile dört saatten fazla gittiği halde yine 
lifaa gın ecru esıLı ıgın en 18 <lirdi.Çinli vezir Çong Hang Yue Adana ovasını bitiremiyor.(Seyhan) ve 
dq e ederek bu yolda muvaffak Hünleıin memleketini bunların ta (Ceyhan) nehirlerinin suladığı bu çok 

0!111ağa başlamrşlardr. kibine mecbur oldukları yaşayrş değerli topraklar memleketimiz için 
· ~··n inmaratoıu (Laoşaıw·Hün vasrtalanm gördükten sonra asil bir hayat kaynağıdır. Eğer bir gün bu 
il) c:·:ıoLiı olunca her şeyd~n ev vasıtalarını gördükten sonra asıl geniş topraklar üzerinde sulama ter. 

h..I L'r izdivaç planı ~u.rdu. Ba· zade .Ç~nl~l~r ~bi gi~nmenin, o~ tibatlan yapılacak olursa Adana o • 
"~Wıe'ye olduğu gıbı (Lao · lar g1bı yıyıp ıçmenın nasıl teh l"asrnın bugünkü d~ğeri yüz kat daha 
~' ~ da bir C_ in prensesi ver · likeler getirebileceğini daha iyi artacaktır. Adana Ana.dolunun cenu • 
Ilı k bn.nda bahtiyarlık cennetinden bir kö. 
le t~klifinde bulundu. Laoşang takdir etmişti. Onun için Hünler şe haline gelecektir. 
"il teklifi memnuniyetle telakki içinde kalmak ve yaşamak kara-
@ttiği icin yine Çin imparatorluk rım verdikten sonra onlar için 
aal'aYında bulunan cariyelerden lüksün ve konfonm neticelerini an 
;~ güzeli intihap edilerek bfr latıyord.:1: . . 
~ eııses kiyafetine sokuldu. En - Hun:er ~b~. or~~nl~~da 9:_V 
~ntıetıi mücevherler ile süslen · cılık etmege, surulennı gudnıege 
h.' Prenslere mahsus en güzel el ve. nmhaf~~a ~tme~e m~cbur ol~n 
~ler giydirildi. Nihayet Çin ımlletleı~ ıçın_ ıpkelı_ .el~ısele.r gıy· 

~~"'~ · · .1 .· mek asla dognı degıldır. Bınaen 
'i :l<:Seı:ılerıne evlcndık eıı zamnr. 1 h ç· lilerin gönderdikleri i -
el'il b" · ··k·· h ·l tt a ey ın 

Q • en ır çeyız yu u azu a. T· el·li esvaplar ve kumaşlan bir 
tu~ıni Çinden Hün diyarına gö . tp .'"fa atarak deri elbiseler içinde _ ... ,n k H.. . t t ata 
lillı et ve . ~n ıdınbpdarab 01~·ubz:a keı-:· yaşamak lazımgelir. Yine ayni se· 
'i e mek ıçın e e e ı ır er b t d lay Cinlilerin itina ile an t k·1 d"ld" I{ h . ep en o ı 4 lla eş. ı e ı ı. erva.nm . aşı i irdikleri türlü yemekler Hiin 
Co da ımparatorun vezırlerınden fe: icin iyi gelmez. Hünler öteden 
ta ~g Hang-Yoe isminde bir adam beri· alL~ınış olduklan süt ile eti 
~~n edildi. . . asla terketmemelidir. Eğer .Hiin -

ASIM US 

Arap 
imparatorluğu 

(Üstyanı Birincide) 

Sualini sormuf ve fU cevabı al
mıttır: 

- Bundan ıüphe mi ediyor•u· 
nuz?. Suriye her halde bu impa
ratorluğa ilhak edilecektir. Yal
nız lbni•mudun kendi•i Suriyeyi 
i•temiyecek, Suriye, bu devlete Ü· 
hak olunmak üzerinde ı•rar ede· 
cek. Ve bu •uretle Araplık yeni 
bir fer elli hayata kavu§acaktır. 
Suriyenin, yeni devlete iltihakın· 
dan •onra Irak, Maverayı Erden 
ve Filistin onu takip edecektir. 
I bniHuut M ek heye gittiği gün 
"Ben Arap milletlerini kurtarmak 
için kıyam ettim,, demifti. Kendi
•İ bu diifünceyi gerçeklendirincc

fe~i :kat Çon~ Hang Yue_nı_n ~·.a~ı_ ler Çinden gelen yemeklerı yer -
l'iJ ~?e~e Çın prenssesını .gotu ler, Çinden gelen e~yayı kulla · 
ltı~ liu~ ~m?aratonma takdım et· mrlarsa bir müddet sonra bu ye -
~ı ~ degıld:. Onun asrl yapaca meklere ve bu eşyaya alrşırlar. 
1 ış genç ımparator (Laoçang) Artık onlardan bir türlü vaz geç -
İdj Zevke, eğle.nceye sevketm~~k mezler. Halbu ki, bu yemekler ve 
le . Laoşang, bır kere ze~lrn, cg . bu eşya kendi memleketlerinde ye 
t llceye daldıktan sonra ımpara- tişmedig"'i icin onları Çinlilerden -------------
orıuk · l · · b" t f b k • Asliye mahkemeleri yenileme bü • ea1t, .ış erını :r ara a ıra ·a - almağa mecbur olurlar. Nihayet 

ye kadar çalı§acakhr.,, 

ca .. hılhassa 91~ hudut~~rm~ te bu gibi yemekleri ve eşyayı teda 
t1 'iiz etmek gıbı teşebbuslerı ~a rik edebilmek için kendi istiklal
li~dan bile geçirmiyecekti. Çın· lerini kaybederler. Ecnebi millet 
~ er de harp silahları ile başa çı lerin esaretine düserler. 
b atnadıkları Hün istilalarından Divordu. · " 
Q u. sayede kurtulmuş olacaklar - " ( Ark(lSI var) 
l. 

ıu ~~~hakika ~ong·H~n~ Yu~. t~~· · ,,,, Doktor ve Operatör 
l ~USler ve zınetler ı~ıne gomu · C 1""' l p ld 
1~1>aratoru Laoşangın ~ezdine gö Adres: Izmit, Demiryolu 152 Tel. 56 
.eıı Çin prensesini aldr yeni Hün 1 e a ırı ar 
tllrdü B· b. t•• l" h d" 1 Techizat RÖNTGEN, diathermie, c . ın ır ur u e ıye er ve lJl . 

1 
· f . • ... 

eyizlerl b b 1 .. · h'b' - travıo e, m raruı lıe . e era er ge mı sa ı ı -
teslım etti. T h . d 

~ı:ıkat ç H y ç· . a s 1 ar ar anıyor }la "' ong- ang ue ın ım 

ti t'atorunun kendisinden bekledi Bin lira kefalet veya teminatı 
~· asıı mübim vazifeyi yapmadı. nakdiye verebilecek bir tahsildar 
t,~~ .nıüddet Hünlerin yanında o· aranıyor. 
~;ru~ktan ve (Tanju) yu zevke Taliplerin Vakit Yurdunda A -

eğlenceye sevketmek için icap T adresine mektupla mürac~atla-l 

rosundan: 

Niko Konstantinidi tarafından Ka
ramürselde Hacı Mustafa zade Meh· 
met Jt'aik ve Sirkecide Yeşil Bursa o
teli müsteciri Mehmet Huhisi Ye Ba • 
hkpazarında Arslan hanında komis . 
yoncu Şevket aleyhlerine yangından 
en-el asliye ikinci ticaret mahkeme • 
sinde görülnıekte olan alacak davası
nın yenileme muamelesi sırasmda, M. 
aleyhlerin gösterilen adreslerine yoIIa 
nan davetiye varakası arkasına mah
keme mübaşiri tarafından verilen meş 
ruhatta ikametgahlarının me~hul bu· 
lundukları beyan olunması üzerine 
haklannda 20 gün müddetle ilanen teb 
Jiğat yapılmasına büroca karar veril· 
miş bulunduğundan tetkikatın yapı

lacağı 26-12-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 de büroda ha-
zır bı1lunmaJan Jüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere olan olunur. 

o. 11472 

As.mara, 30, (A.A.) - İtalya · 
run Doğu Afrikası yüksek komi · 
seri Mareşal Bado·glio, diin bura· 
dan hareket etmiş ve askeri hare
ketlerin idaresini deruhde etmek 
üzere, umumi karargah:ı gitmiş · 
tir. 
iT AL YANLARA GÖRE HABEŞ 
LER BOZGUNA UGRAMIŞLAR 

Roma, 30, (A.A.) - Ne~rolu · ı 
nan resmi bir te~)liğ, ltalyan ha- , 
va kuvvet!erinin Dn:r~abcuru 
bombardıman ederek, cephane de 
polarmı tahrip ettildcrini tcyicl et 
mektedir· 

Eritre cephesinde, bir İt!' 1~·"..n 
bölüğü, Abara yakininde bir Ha 
be~ bölüğünü mağlup etmiştir. 

ikinci kolordul'a mensup yerli 
kıtalarla, İtalyan kıtaları, Mai ·. 
canetta mevkiinde, Habeş kıta)a· 
rını bozguna uğratarak bir çok e 
sir almı§lardır. 
HABEŞ ORDUSUNUN MEY · 

CUDU 
Roma, 30, (A.A.) - Eritrenin 

eski llbayı, Corrado Zolinin tah · 
minine göre, Habe§ ordusunun 
mevcudu 220,000 kişidir. 
BÜYÜK DE(i1SIKL1KLER YA · 

PILMAYACAK 
Asmara, 30, (A.A.) - Mare · 

tal Badoglio, temsil ettikleri siya 
ıi fikirleri nazarı itibara almak • 
arzın, Doğu Afrikasında bulunan 
bütün gazetecilere, ltalyanın en 
büyük kolaylıkları gÖ!-lereceğini 
söylemi, ve şunları ilave etmi§ · 
tir: 

"Mareşal de Bono, burada mü
kemmel işler görmü~tür. Büyük 
değişiklikler yapmak niyetinde de 
ğilim. Bugüne kadar işgal edilen 
bütün kasaba ve köyleri ziyaret 
edeceğim.,, 

Bazı gazetecilerin verdiği ma -
lfunata göre, Mare§al Badoglio, E 
ritreden gönderilecek bütün haber 
leri sıkı bir tarzda kontrol etmek 
arzusundadır. 
RAS SEYYUM iLE RAS KASSA 

Asmara, 30, (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Mai·gcrcho ya· 
kininde ltalyan hatları arasında 
bulunan bir Habe§ cetesiyle ltal· 
yan askerleri arasında bir çarpış· 
ma olmuştur. Habe~lerc' en birka· 
cı esir edilmistir. 
- Diğer taraftan beyan e::lildiiH · 
ne göre, Ras Seyyum, Seba'd~n 
Boraya gitmiştir ve Tarnbienin 
müdafaasını bırakmaksızın Ma -
kallenin 35 mil güneyinde bulu · 
nan Aiba ve Atzala vadileri va · 
sıtasiyle Ras KassC\ ile irtibatını 
temin etır.eği tasarla.nmktadır. 
RAS SEYYUM KIT' AtARlNt 

KAÇIIRMIŞLAR 
Adigrat, 30, ( A.A·) - ltalyan 

kuvvetleri, Ras SeyY"Jmun kıt'a · 
larını kaçmağa mecbur e:lerek 
Tembienin da~lık bölge:.ine gir · 
mişlerdir. 

Maigohar yakınlarında İtalyan 
müfrezeleri Habeş mt~hariolerini 
dağrtmı~lardır. Goharo nehri be· 
yun-:a 1talvan kıt'aları bir çok H~ 
be~ esirleri almıtlardır. 

Sah ve çarşamba günleri va~ar. 1 
yağmurlar ve çıkan fırtına Adcu· . 
a bölgesindeki yolları bozmuştur. 
istihkam müfrezeleri yolları mil .. 
tacelen tamir etmişlerdir. 

BOMBARDIMANIN NETi · 
CELERI 

5 Caproni uça~mrfan mürelc:kep 

zerinde beş dakika kadar uçarak 
bombardımanın neticelerini tet • 
kik etmisler ve tahkimahn bü} ük 
bir kıst:ı;nın tahriTl edildii{ini tcs· 
h:t ettikten sonra )reniden bombar 
dımann baslamıı>!ardır. 

Böırleı:e 15 daltilrn.da bir fasda 
ile filo dört defa bomb~rdırnan 
yapmıştır. 

Dört Habes gene1 ali 
k11 haçla döğülmüş 

(1-Iarrar) dan (Le JournaI) ga 
zete:;h'?e harp muhabiri yazıyor: 

Habes imparatoru Haile Seli • 
si yenin ( Harrar) cephesini ziya re" 
tinden sonra askeri vaziyette mü· 
him değişiklik olmuştur. Habeş • 
ler Daggahourun şarkında elli ki 
lometrelik bir cephe üzerinde ga· 
yet kuvvetli tahkimat vücude ge
tirmişlerdi. Burada İtalyan kuv • 
vetlerinin taarruz etmelerini bek
livorlardı. Bir taraftan da ken • 
dileri tarafından yapılacak bir mu 
kabil taarruz kin bu tahkimata ia 
tinat etmek istiyorlardı. Burada 
Ras Nasibounun iki vüz bin kadilr 
11.skeri toplan.mış bulunuyordu. Ö 
hür taraftan Ras Desta ca elli bin 
asker ile bu hattrn ya!<inin"1e va• 
ziyel alarak ltalyanları ark:.tlll.n 
çevirmek plirunı takip ediyordu· 

Habes ordusu on 'f:.e~ gi.i.n ka • 
dar bu halde kaldı. Fakat l:üyle 
toplu bir Habeş kuvvetinin u.z1~n 
zaman intizar vaziyetini muhafa· 
za edebilmesi Habeslerin tabiatle 
rine uygun değildi. Bu askerler di 
ıiplin albnda uzun zaman ya~~ • 
mağa alışmamı§ olduğundan der
hal hareket etmek icJn Eah.ırsmla·ı 
nıyordu. Şayet uzun "Zaman ~nti • 
zar hali. devam ederse sabırsız • 
lıktan Habeş ordusunun dağı!ma
sı tehlikesi vardı. 

Bundan başka bir amil daha 
vardı ki, bu da Habeş ordu.sunun 
vaziyetini zayifletiyordu. Bu amil 
de askerlerin toplandıkları ,nin • 
denberi kendi!erine para dağıtıla
mamıs olması idi. 
Habeş imparatorn cepheye re· 

lip te vaziyeti vakmdan ~öri;n .. e 
derhal merkezden para gönderil
di. Bu naralar on beş k~~ iceri • 
sinde (Thaler) olarak gel misti. 
Paraların kumandanlar vasıtasile 
askerlere da:ııtılrnası bir de;·eceye 
kadar sinirliliği yatıştırdı· Bun • 
dan başka as.keri cemm.m etmek 
icin hakfarında sikayet edilı?n 
dört H:ıbeş Generali ha.!:k·m!a da 
e irr cezalar tatbik olundu. Dört 
General kırbaç ·ı~ döğiTl:.W. Ve 

riitbeJeri alındı. Kı~·haç yaraları i
vileşiT't:e bu gerernl!e,. aleli,.'e aa 
ker olarak cepheve ı;:öndeTile~ek 
ve ates hattır: da J·•' ı anrfac.aktır. 

lste bu sırada H .. beş inn10.ra • 
to,.~ ln~reancla.n lar i1~ ~örf sereli 
c1ah~. f<'zla bekhtn:eksi?in ordu • 
nun İtah•anlara k:ır~ı t"'arruza g~ 
mcsine harar ve--~=~tir. 

* 
'f 

KUR UN - Bu malfünat son 
günlerde Somali cephesinde Ha "' 
heşlerin taarruza gectik1eri ve 
Gou!-rahivi aldıkları h:ıkkmdaki 
rrı hp··1ori teyit eder mahiyette • 
dir. Bimnnla herahe.. tt:ll•·:mlar 
resrni cıJa··;:ık Gourrahi He Guerlo· 
!Youbinin Habesler trırafıN'" ·1 nlrn 
rlrfl-mT hilrliren 'tnrıiliz YC I'"~::1"'Z 
telz··~fl~rrrn tekzin edi,·orfo.r. Di· 
;;.er bfr habere g-öre ttal•·rnlnr 
Gorrahi ile Guer]o$fnhivi h hH • 
ve etmi!stir. Fakat Hahef-lPr bu 
nıevkiJeri isg-al etmiş değildir. Hü 
ı;;sa cemm ~cephesi hakkındaki va 
7 ivet henü~ tamaınile vuzuh pey • 

Gorahai, 30, (A.A.) - Evvel
ki gün Dagabura karsı yapılan 
bombardıman hakkınt1a şu tafs:· 

1 
lat verilmektedir: 1 

olan birinci filo Ha!>e~ t~hkime.tı·ı--------------
nı tesbit ettikten eo~·«ı bonb:ırch- B'r dUze'tme 

dR etmemi~tir. 

mana baslarnmtrr· Oö-t rlakik"l' 
sonra gelen ikind filo cb. birinds: 
~ibi tl'.~ıdı<! r bombaların yarum~ ı' 
kullanmıt tır. 

Bundan ıonra uçaklar tehrin il 

Dünkü sayımızda gümrüğe ait 
yozınm b3;.1ığmaa bir tertip yan· 
lışr olmuş, ve ~ıkarıhr kelimesi 
kaçırılrr şeklinde çıkmıştır. Düzel· 
tiriz. -



ft.esim Ve Musiki 
' Jüliyen ağır adımlarla evine 
gidiyordu. Buhran onun da neşe 
sini kaç:mnr§h. Y aptığI tablolar 
artık satılmıyor, kimse gelip atel
yesinde beklemiyordu. Kendisi · 
ne modellik eden son metresi de 
kaçmış, enstitü fı.zalarmdan biri · 
nin son günlerini güzelleştirmeye 
gitmişti. .. 

lşte bütün bunların verdiği ye· 
is içinde ağır ağır giderken, dar 
bir sokağın bir köşesindeki kala
balık gözüne ilişti. Yaklaştı. Şüp 
hesiz iş.5iz kalmış olan takımdan 
üç şarkıcı bir romansr iyi kötü 
söyleyip duruyor, biri mandoli -
nin, öteki kitaranın telleri üzeri -
ne dokunu:ror, meraklılara şarkı · 
lar satıyorlardı. 

Bu şarkılann besteleri kaba, 
s:.izleri saçma, çalgılan da pek 
de!{ersiz şeylerdi. 

Jiiliyen bunlara bakmıyor, e · 
hemmiyet vermiyordu bile! O · 
nun gözünü ve fikrini kendi üze · 
rine çeken ba§ka bir şey vardı: 

Yanında, sanşin, güzel, ilkba • 
har gibi taze bir şey vardı. Elin · 
deki kağıda bakarak romansın 
sözlerini takip ediyor ve parma · 
jSile usul vuruyordu. Şarkrcılardan 
biri anlatıyordu: 

- !kinci parçanın makamı ay· 
nidir, yine ''la,, sesi ile başlar. 

Fransızcadan 

ceksin,, , "Piyeretin ninnileri,, 
yom mu 7 Siz bun lan biliyor mu • 
sunuz? 

- Bilmez olur muyum? 
Musiki bahsinde cahil olduğu -

nu göstermemek için şunları da 
ilave etti. 

- Fakat ben en çok "gönlünü 
bana ver,, , "dudaklarını uzat" , 
"Benim metresim ol,, şarkılaıını 
severim. 

- Ben bunlan hiç işitmedim. 
- Size öğretirim, Bayan! 
Diyerek kolunu güzel kolu al • 

tından geçirdi ve hiç bir red hare· 
keti göımedi. Şarkıcılar da işleri 
ni bitirmişlerdi. Halk yavaş ya -
Yaş dağılıyordu. 1ki yeni dost, 
kol kola, ilerilemey~ başladılar. 
Büyük musiki san'atr hakkında 
derin mütaleala.ra dalmışlardı. 
Bir ara Jüliven tatlı bir sesle sor 
du: ~ 

- Nere de oturuyorsunuz, Ba· 
yan? 

- Sen Upen kapısında. 
- Yolum üstünde demek! Ne 

iyi tesadüf, sizi evinize kadar gö 
türmek benim için büyük bir şe · 
reftir. 

Nihayet geldiler. Birbirlerinin 
ellerini sıktılar. Ve pek tabii ola· 
ı·ak "yarın yine görüşelim,, de · 
meyi unutmadılar. 

lR~ııııııı:mııııır 

Bu Hafta: Hangi Fi Göreceksiniz_!] 
" .Sumer ,, de: 

Uiynnı üeceleri 
Ortaya yakın! 

"Viyana Geceleri,, ismi altında 
bu hafta "Sümer,, sinemaaınd<. 
gösterilen film, haftanın yen! 
filmleri arasında Almanca ılizlil 
olan tek filmdir. Bu, operetima: 
bir komedi filmidir. 

Öıterrayşer ve Y enbahın "Ev
siz adam,, isimli sahne eserinden 
ilham alınarak çevrilen bu filmb 
müzik kısmını hazırlıyan, beste· 
kar, Robert Ştoltsdür. Pavl Hörbi
ger, Herman Timig, Leo Sleznk, 
Adete Zandrok, Hanna Vag, Hit
de fon Ştolts, Lizzi Holtsıuh gibi 
artistleri birleıtiren bu filmin eğ
lendirici sahneleri vardır. Fakat, 
topluca muvaffak olmuı bir eser 
sayılamaz. Yakanın cereyanın! 
teksif gerekken, dağınıklığa uğ~ 
ratılmıştır. Birtakım tef errüatla 
fazla mefgul olunmuf, bazı lü-
zumsuz sahneleTe yer verilmiş, 
bazi' sahneler de lüzumundan f a7.
la uzatılmııtır. 

Kısaca, bu film tarzındaki 
filmler arasında orta dereceye 
ya.kın olanlarından biridir. O ka
dar! 

"1 ürk,, Sinemasındaki,· 

•asar&Yıigı,. rı1111ı, 
ası Bir rıımdlr1 

Amele - patron mücadelesi, grev, 
çarpışma, kazanış v. s. 

tehdit, 

Mevzu, bu yoldadır; san' at kıymetine gelince·· 
"Kara Yılgı,,! Bu hafta "Türk,, tabirini kullandık. Bu film, ô)'}e 

sinemasında bu ad altında goste· bir film midir?. Bizce, e'Vet l 
1 

Jtl' 
rilmekte olan Fransızca sözlü fil- Mevzuu bir tarafa bıraka de
min mevzuu, maden amelesinin Bu hususla bakımdan bakı~~ ii\e
hayatmdan alınmıştır. Amelenin ğişik bazı mütalealar ileri ıorı;fil· 
haksızlığa uğradığını ortaya ata- bilir. Bu arada kuru ve dar ~,dl 
rak şikayeti, hakkmın yenildiğini nüşlü olan mevzuun daha ı~ır•" 
ortaya atarak toplantılar yapma- muayyen bir sınıfı ali.kala~! ce· 
sı, hararetli müzakerelerde bu- mahiyette mülahaza olunab1 t 
lunması, amele - patron müca- ğine dokunmak da kabildir! rıı.• 

ı G b' tı delesi ve nihayet grev. rev, ön- Her ne halse, mevzuu ır lıle-
ce bastırılıyor, buna önayak olan- fa bırakarak, filmin san'at kO he' 
lar işden çıkarılıyor, ama ... ıonra tini ele alalım. Bu cihet, he~~P ıı.~· 
bu itde kendisine elebaşıiık rolü men kusursuz gibidir. Tahıı \te 

R d k • l' •v• h't' ...,ııhl oynatılan amele Coe a e , gız ı- anın geçtıgı mu ı ın ve o •·· l 11• 

ce madene girip oraya dinamit ayaklanan tiplerinin cal1 ;he 

Jülyen biraz tereddütten son · 
ra, iğildi, yanındakinin kulağına, 
şu sözleri fısıldadı: 

Ertesi giinü buluştular, fakat o- ==================== 
gün şarkıcılar görünmedi. İki ye· 

yerleştirerek, büyük ocakları ha- dırıhşı, en kuvvetli .~~e~I 
vaya uçurmak yolunda bir davra- olarak..... bunları reel go ,ır 
nış yapıyor, hatta bazı kısımları noktasından hem~n hiçbir ak5blf 
infilaklarla çökertiyor. Madenle· lığa uğranılmamııtır. Ge~ek ş• 
rin muhafı~ polis teşkilatı ne ya- ro!ü üzerine alan Pol Munı, - l' 
pacağını şaşırıyor ve en sonunda meleye elebaıılık eden ve_ ıonll:rı· 

- Bu makamm iyi olduğuna 
hükmediyor musunuz? 

- Tabii! 
Genç res:;am ou küçüK vesile · 

den istifade ederek konuşmaya 
başladı: 

- Bilseniz ben musikiyi ne ka.· 
dar severim ! ' 

- Ben de öyle! 
- Ya gördünüz mü, duygula· 

rımız nasıl birleşiyor, Bayan Si · 
l • 1 
c.anı . 

-= - A:lôaruyorsunuz, benim a · 
dmı Sida.ni değil, Lindir. 

- Oy le mi? Ben de bunu öğ · 
rerunek istiyordum. Lin, ne gü -
zel, bir ad ! Sizin kaaar güzel. Si· 
ze bundan başka bir ad koymak 
da kabil değildi. 

Ji.iliyen sözlerine devam edeck 
ti. Fakat kız susmasını işaret et · 
ti. Çünkü şarkrcılann sesleri ye 
niden yüks~liyofdu. Her parça ara 
smda genç ressam ile güzel kız 
musikiye karşı duydukları yiik • 
sek zevka dair gevezelik etmek 
f n-satnn kaçırmıyorlardı. 'Artık 
dost olmuşlaraı. Lin diyordu ki; 

- Ben musikiye bayılırım. 
Kendimden geçerim. Hele "vefa· 
sız kalp,, , "sevgilim yine gele · 

ni dost yine musikiden konuşu -
yorlardı. Lin diyordu ki: 

- Bir parça muzik işitmediğim 
gün kendimde bir eksiklik duya -
rmı. Bayi Jüliyen ben müsikicile 
ri severim. Bütün duygularım on · 
lara aittir. 

Ressam hayretle bakarak: 
-Ya! 
Diye kekeledi. Bir akşam Lin 

şaşıp kalmıştt. Her gün buluş · 
tukları yerde o akşam Jüliycni 
göremedi. Canr sıkıldı. Meyus bir 
halde yürümeye başladı. Yolun 
sonunda dar bir sokak içinde yi -
ne halk toplanmıştı. Şarkıcılar o 
rada idi. Güzel kız yavaş yavaş 
en öne geçti. Fakat ... gözleri şaş 
mış, bir halde, şarkıcıla11n ara • 
sında ağzını açıp kapayan, yanak 
lannı şişiren bir adama dikildi. 
Bu Jülyen idi. Ah, ne kadar se · 
vinmişti. Demek o da şarkı söylü 
yordu, o da musikicilerden idi. 
Neden şimdiye kadar bunu söyle
memişti? Bütün kulak kesildi. 
Jülyenin sesini işitmiyordu. A · 
ma, bu sesin ne kadar güzel, ne 
kadar sıcak olduğunu tahmin edi 
yordu. 

Tam bu sırada ısıhk, şarkici · 
ların ses:ni kesti. Polisler ,ge · 

ZAYI 

İstanbul deniz ticaretinden aldığım 
liman şahadetnamesile cüzdanımı za. 
yi ettim. Yenisi almaktayım. Zayiinin 
hükmü yoktur. (V. No. 11:)01) 

Liman çarkçısı: Hakkı 
umuıı1mamwuU11tı.ı111HJ1ımtıuımwuı•ıuwuınıumınııı rmıımıı1t1t11nımmmııın•n• 

liyordu. Jülyen hemen aradan sıy 
nlarak Linin yanına geldi. Onu 
kolundan tutarak: 

- Haydi çabuk gidelim, dedi· 
Sokakta şarkı söylemek için ruh· 
satiyem yoktur. Polislere yakala 
nıp bu geceyi 1rnrako1da geçirmek 
hiç de işime gelmez. . 

İki saat sonra atelyede idiler. 
Lin güzel başını res.samın göğsü
ne dayamış, heyecanla diyordu 
ki: 

- Söyle güzelim, yalnız henim 
için, yalnız benim işitmem için 
bir şarkı söyle! 

Jülyen gülerek kızı kollan ara
sında sıktı ve: 

- Sevgilim,beriden yalnız bu· 
nu isteme! Çünkü şimdiye kadar 
hiç bir şarkı söylemiş değilim. Bu 
gün şarkıcılar arasında ağzımı a· 
çıp kapıyor, güya bir şeyler söy 
li.iyor gibi yapıyordum. Bu da se 
nin için, senin gönlüne girmek i -
çin . 

tuttuğunu koparınca hır ka . , 
amele Coe Radek, - "Kara Yıl- b' k 'fl .. erıt: 
gı,, - muvaffak oluyor. Tehditle man yapılan, 0 Je tı er uı ıa· 
öte taraftakileri yıldırıyor, ortaya çevrilen cahil bir delikanlı ro h' 

nü -, gerek derece derece ti. •ıerı altığı istek, yerine getiriliyor. Pat- $ 

ron cephesinde yelkenler suya i- küçük başka rollerdeki art.1 b•f 
benimseyil2lidirler. Filmdekı ef 

niyor ve ...... amelenin i!teği yeri· "',.r 
kadın yıldız olarak da ~.1'11 

ne geliyor! Böyle bir mevzu orta· Mor ley, küçük rolünü kolayıı 
ya alınarak yapılan bir film.... yapıvermi,tir. 

Mevzudaki bu anahatta ek teş-
kil eden sevgi bahsi, pek 7ayıf 
bir ektir. Pek iğreti! Yarı karan· 
lak,, yarı loş bir muhit içeı isinde, 

amele kavgaları, amele - patron 
mücadelesi, muhafız polis te,kila
tına mensup adamlarla çarpışma 
ve grev gürültü patırdıları arasın-
da geçen vakaya biraz tatlılık ver
mek, biraz ı,ık serpmek, seyreden. 
lerin karıılaşacakları vakadaki 
husumeti biraz olsun gidermek1 

munisleştirmek gözetilmiş olsa 
gerek! Dolayısiy le filme bir par · 
çacık da sevgi karıf tırılm:§ ! 

Fakat, buna mutlaka lüzun~ 
var mı idi? Bu film, tanınmıt bir 
kadın yıldızın da arada bir dere
ceye kadar göze görünür rol.i ol
madan! baıarılı bir san'at eseri o
lamaz mı idi? Biz, buna zıt kana· 
atteyiz. "Başarılı bir aan'at eseri,, 

1 ürkçe yazıları 
iyi göstermelidır! 

J<tı>' 
Burada bu filme ait bah5' d& 

patmadan, ba~ka bir noktaY; ı~i 
göz önüne koyuyoruz. Ev,e (ı 
gece sinemnda bu film ilk. diı1 
gösterilirken, seyredenler, fılrıt 1• 

muhtelif yerlerinde el çırptılar'fJıl 
yak vurdular, ı&lık çaldılar. ·ıııı· 
hareket, filme karşı değildi. fı 6• 
deki Türkçe yazıların gayet l( ıf 
buk g~mesi, boyuna yıl pır Y1 .~rı 
etmesi, hoşnutsuzluk uyandır•ışıı 
bu hal, yazıları okumağa İtil 
bulamıyanları sinirlendiriyordılbıl 

Hoşnutsuzluk gösterenler, ,. 
hareketlerinde şüphesiz pe~ rı~: 
lıdırlar. Sinema direktörüni.ın ~ 
arızayı giderici tedbir ahıcai1,,, 

• t111er umuyoruz. Bunu temenna e 
çok yerindedir! ................................................. __. ............ _.. ............ ,.,.. .................. _. ....... __ ,... __________________________________ ._. ______ _ 

Aradığım Kadın? 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı I• 

Yazan : Kad!rcan Kafh 

Znman durmadan yürüyor ve ha • l 
yat ta değişiyor. Zaman durursa ha· 
yat ta olduğu gibi kalacak sanıyo • 
rum ,.e elimi kaldırarak bütün kuv • 
vetimle ona bağırmak istiyorum: 

- Duuuur? .. 
Sanki o zaman güneş ve onunla bir

likte bütün nkrep ,.e Jeykovanlar bu • 
lundoklnn yerde kalacaklar! .. 

IJ. "' • 

Gün geçtikçe iyileştim. 
Gün geçtikçe Leyla ile daha yakın 

dost olduk. Ondan son cevabı alma • 
dan önce biJe bu kadar dei:>ildik. 

Sırtımda kalın bir sabahlık ve diz • 
Jerimde battaniye ''ardı. Koltuğu oca
ğın yanına yakla:. tırmış, oturuyor -
dum. 

Odunlar çatırdıyor ve alevler oca
ğın isli duvarlarını yalıyordu. 

Leyld, be.Jİm için artık Jriç bir kor
im kalmadığından 8tUril sevinçli idi. 
SütümU elime verirken dedi ki: 

- Bfr daha böyle delilik yapma • 
yın ! .. Ne kadar yaz:ık olacaktı.! .. 

L - Ben de pişman oldum. Bunu yap· 

l!lölem: 62 

mamalıydım, :Fakat elimden gelme • 
di, Jı"'akat unuturdunuz, Leyla- Za • 
man her şe:>i unutturuyor .. 

- Unut:ımazdrm. Duna inanrn .. Çün 
kü yoluma çıkan temiz ''e iyi erkek • 
lcrin en başta gelenisiniz... . 

- Demek ki benden başkaları da 
Yar .. 

- Ahmet Bey için sanırım ki bir 
diyeceğiniz yoktu. Fakat o olsa olsa 
bir baba, bir büyük kardeştir. Siz ise .. 

- Hakkın var .. Ben başka ne ola • 
bilirdim Leyla? .. 

- Bir arkadaş, bir dost ... 
- Hala iyi bir haber yok mu? Hiç 

bir şey değişmedi mi? Bana, ümitle • 
rim uyanmış ,.e arzularıma yaklaş • 
mışım gibi geliyor. 

- Hayatı iyi görmek iyidir. Onu 
sevdirir. 

- İ}i görmekte yanılıyor muyum? 
- Yanılmıyor musunuz ... Böyle bi· 

lfn- Fakat henüz yeni ve Jyt bir ha
btt yok Ferit Bey •. 

Bir iki saniye sustu. 
Kendisini zorlıyarak ilAve etil: 

- Bununla beraber ümit edelim .. o. 
mit, ölmez ... 

Beni çıldırtan ümitlerimi kaybet -
mek olmuştu. Mademki onlara yeni'. 
den ka,·uştum. O halde elbet yaşıya • 
bilirdim_ 

Gözlerimde aşkın ,.e saadetin sa • 
hibi vardı. içimden gelen coşkunluk • 
la Leylanın ellerini tuttum, öptüm, 
öptüm ... 

Kapı vuruldu ,.e istemiye istemiye 
onu bıraktım. 

:(. 1(. 1(. 

Ahmet Bey dedi ki: 
- Hastalığın büsbütün geçmiştir. 

Fakat tepmek ihtimali ,·ardır. Uunun 
için yaz gelinceye kadar kendine çok 
iyi bakmak lazım. üç ay izin Yar: He
men Mısıra gideceksin (Napoli) ya • 
hut <Nis) de fena değildir. Fakat en 
iyisi (Mısır) dır. Kahirede bir ltaç ay 
kalmak .. Bu senin için ayni zamanda 
eğlenceli olacaktır. 

Leylayı bırakıp nasıl giderdim? .. 
- Düşüneyim J., 
Dedim. 

- Düşünmek neye yarar? Bu, ya
pılması lazım olan bir şeydir. Düşün
mek, Yerilen bir ilacı almamaya ben
zer. 

Leyliyı görünce bana l'Öylenenleri 
haber verdim. 

- Hakları var, gitmelisiniz. Buna 
lhtfyncınız var .. 

Dedi. 

- Ben gitmek istemiyorum. 
- Lakin burada daha fena olabi • 

lirsiniz ve bu sefer kurtuluş ümidi 
hemen hemen yok gibidir. 

Onun kalblndekileri bakışlarında o
kumak istiyordum. Gözlerine baktım 
ve cevap verdim: 

- Sağlık, hayatın tadını alabilmek 
onun güzelliklerini yaşıyabilmek için· 
dir. Boş l'e zavaJh bir hayat, her hal
de, ölmekten dnhn iyi olamaz. Çün • 
kU bu bir sürgilnltildür. 

Ba~ını eğmişti. 

Denm ettim: 
- Leyla, ben senden bir gün bile 

ayrılamam. Sen gelmezsen bir adım 
bile atmam buradan •.• Yapamam bu • 
nu~. Ne derlerse de.sinler .. ?\e ·öylcr
sen söyle! ... Benim için (Mı::.rr) da 
(Nnpoli) ,.e ( 1is) de senin bulundu • 
ğun yerdir. Yaşıyorsam da bir günse
ninle büsbütün beraber olabilmek ü • 
midiledir. Beni sen dirilttin. Fakat 
yaşatman da lf\Zlmdır. Yaratmak ,·a
şat,maktan daha kolaydır. 

Etrafta hiç kimse yoktu. 
lfoluna ~irdim. 
Odama doğru yürüdük. 
Dalgın ''e manyntize edilmiş gibiy

di. Onu sanki sürüklüyordum ''e ar. 
tık bana karşı duı·muyordu. 

Belki benim birdenbire körpe bir 
~şık gibi coştuğumu görmüş, bu ~öz_ 
leri böyle bir yerde söyliyen adamın 
daha ileriye de ,·arnbileceğini düşün-

müştü. 

lçeri girdik Ye kapıyı kupadılfl• ğl• 
Onu henüz eski dinclik ,.e sertti , 

ni alamıyan kollarımla sardı~· l~~. 
nüz büsbütUn i)1!eşmiyen go~s~rıO 
~ektim. Çenesinden tutarak yüz 
kendime çevirdim: 11 

- Benimle gelecek.<ıin, değil ıtt , 

Gelirsen giclerim. Yok.qa buradll ~ıı • 
Jmm ... Senin yanında .. Artık uyrı ~ııı 
marn senden ... neni ayakta tutıın 
düşüren de ancak sen olabllirsfn. 

- Ya kocam? .. 
Diye kekeledi. . Jt. , 

- Onun değeri ne? Aşk zıneır 1 " e\· 
nemeı, Leyla- Madem ki beni s 1., 

yorsun. Mndemki beni ist1yorsıı~11·, d"c;\I 
Kırma beni,_ Artık haşkalannı uİııt" 
miyelim ve buradan hemen gtdel 

Gözlerini gözlerime ,·erdi. ı 

Bana kendi.sini vermi~ gibiydi~.1~ " 
Bu kadın beni n hen de onu · 11 • 

mi yaşında iki genç gibi çılgın ,·e ı~iıll 
ursuz blr aşklıı seviyorduk. V ı-iıtl 
sevgilerimiz biribirirnizden başka bi " 
se ile mes'ut olamıyacağımızı ,·e lll , 
ribirimize muhtaç olduğumuzu ııPbtif• 
maktan doğuyordu. Hiç şUphesiı eliP 
le olduğu için de diğerleri gibi ~- • 
Ç"eçici değildi. Bir saman ale'-i 
linde parlayıp sönmiyecekti. 4 • 

Bizim ~evgilerimiz de kendi. )'~bl 
)arımız, ruh Ye düşüncclerfntıı 
olgundu. 

1 
[Arkası vatl · 



lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 
Emlak ve Eytam Bankasından maaşlarını kırdırmak istey~n zat maaşları sahip!erinin 

malmüdürlüklerine v·ze ettirmek ıç n müracaat gün!erı: 

Fatih, Eminönü. Beyoğlu, Beşiktaş, üsküdar, Kadıköy Malmüdürlükıerinden: 
2/ 12/ 935 Pazartesi Askerf, mülki yetimleri 4; 12/ 93:> Çarşamba Askeri, mülki teknütlcri 
3/12/ 935 Sah ,, ,, ,, 5/ 12/ 93:> Per :.em be ,, ,, ,, 

6/ 12/ 93;) Cuma ,, ,, ,, 

Mütekait, Dul ve retimlerin 1 inci kanun, 2 inci kanun ve Şubat /936 üç aglık maaşlarının tediye günüleri 
TARlHI Eminönü malrnüdürlüğünden: Beyoğlu l\lalmüdürlüğünden: Csküdar Malmildürlüğünden: Beşikştaş 

!11.ılmüdürlüğünren: 

İ /12/935 Cumartesi 
9 
ıo 
ıı 

12 

13 

14 
16 
17 
ıs 

19 
20 

" 
" 

" 

,, 

,, 
" 
•• ,, 

,, 
,, 

Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

TARlHt 

7/12/935 Cumartesi 
9 " Pazartesi 

ıo 
" Salı 

ıı 
" Çarşamba 

12 Perşembe 

13 
" Cuma 

14 ,. Cumartesi 
16 ,, Pazartesi 
17 ,, Sah 
18 ,. Çarşam ha 

Merkezde Emirler camii Beyoğlu kişesi l\asımpaşa füş. Merkezde 
Mülkiye yetimleri A~. yetimleri As. yetimleri As. yetimleri !\fülkiye yetimleri As. yetimleri 

1-250 3001-32:>0 1-1;10 4001-U5J 5001-.'}100 2J01-2:?;;() 
22:;1-2:;00 2:>1-:lO) :32:>1-3:>00 151-:~00 4151-4300 5101-:>200 

501-750 3;>01-3750 301-4~0 4301-4450 5201-:>300 2:)01-27:Ji) 
27.>l-.'1GOO 7;;1-1000 :11:>1-ıooo 4;;1-&ıo 44:>1-15:>0 :>:101-s.ıoo 

!{)Ol- ila 
l\liilkiye tekaütleri 
1601-17:>0 

17:>1-2000 
2-001-22;)0 
2251- ilfl 
Ilidemntı nıttıniye 

Anıns 

1001- ila 
As. tekaütleri 

:>001-:11:10 

:il :ll-:;400 
54:>1-:>6:>0 
56:>1-5900 
5901-""6l:i0 

6151-""6300 
6301- iliı 

Fatih Şltbt.'si 
ll~lnci l\işc Fatih tediye l\lh1. 

l\llilkiye tekaütlerl 
8:i79-8201 
9160-8960 

Mülkiye yetimleri 
2:>01-2200 

2201-2420 
As. tekniitleri 

1001-1150 
11.:>1-1300 
1!101-1450 

:Mülkiye yetimleri 
6001-60;)0 

60:>1--6100 
As. tekütlel'i 
5001-5150 
5151-5300 
5301-:>450 

l.t:>t-l:i:lO :->11:>1-;J:>GO 
Mülkiye tekaütleri Mülkiye tekaütleri 
3001-.1200 6201-6250 
3201--3400 62at-""6302 

Fatih .Malmüdürlüğlinden: 

birinci J{ş. 
As. yetimleri 

l-""600 
601-1146 

2341-2600 

Samatya kişesl 
Samatya tediye Mh.l 

As. yetimleri 
1147-1400 
1401-1700 

1701-1942 
Mülkiye yetimleri 

7059-7390 2601--3300 
Mülkiye yetimleri 
6701-705.ı 

7767-8260 

A& tekailtlerf 
3511--UOO 
4101-i2S.1 
5463--5980 , 
lımfye ve Avans 

As. tekaütlcrl 
4700-4283 

4701-5054 
Mülkiye tekaütterl 

8579-8956 

:>ıo1- Ha 3001-32;}0 

İlmiye \'e peşin maaş 32:il- füt 
:\lülkiye tekaütleri As. tekaütleri 

4001-4100 1-1:50 
4101-42(){) 151-300 

;201-43)() 

4301-4400 
4401-ilıl 

Eyüp tediye klşesi 
Eyüp tediye Mhl. 

As. yetimleri 
1943-:220 

2201-2340 
Mülkiye yetimleri 

7391-3766 
AB. tekaütleri 

507~5462 

-
-
-
-

301-4:>0 
4;)1-""600 

601-800 
so1-na 

As. yetimleri 
1-250 

2.)1-500 
501-750 
751-900 

Millldye yetimleri 
3:>01-3750 

3751-3900 
As. tekaütlerl 

1600-1800 
1801-2000 
2001-2200 
1201-2400 
Millkiye tekaUtlerl 
5001-5200 
5201-5400 

--
Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

Mülkiye yetimleri As. yetimleri 
1-200 3001-3250 

201-400 3251-3500 

601- il A 
ltmiye ve Avans 
Hldematı ntaniye 
Mülkiye tekaütleri 
1501-1700 

1701-1900 
W:>l-2100 
2101- na 

3501-3750 

3751-4000 

4001- ila 
A.c;keri tekaütlerl 

5001-5250 

5251-5500 
5:501-5750 
5751-6000 
6001- na 

19 ,, Perşembe - -
20 ,. Cuma - -' ı - z:rı maaşları sahiplerinin muayyen gUn1erde kişelere milr!1caat1a maaşlnrınr almaları 

L Tediyata sabah ~ dan 12 ye kadar ve 13 den 16 ya kadar devam olunacaktır. 

lhımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın hitamında verilecektir. 

BUKREŞ 364 m. - 12,10 Koro 22. 
35 Radyo orkestrası, 13,05 Diniku or 
lteatran, 13,40 Spor haberleri, 13,55 
ltonaerin arkası, 14,15 Haberler, 14,30 
leonacrin arkası, 15 Son haberler, 1 7, 
ltöylU programı, 18 Stefanesko orkes 
tr&ar, l!il Sözler, 19,15 Konserin deva 
lrıı, 20 Haberler, 20,20 Transilvanya 
Sarkılan, 20,45 Sözler, 21,05 Carmcıı 
lrorosu, 21,40 Negrea ve Dragai'nin 
tlerlerinden piyano konseri, 22,05 Rad 
)o orkcıtraaı (Romen müziği). 
.VARŞOVA 1339 m. - 17,15 Unu 

t\ılınuı eserlerden orkestra konseri, 17, 
45 Mektep korosu, 18 Dans müziği, 
18,40 Müzik bahsi, 19 Piyano - şarkı, 
19,30 Skeç, 20 Muhtelif sözler, 20,30 
~ıaır, 20,45 Sözler, 22 Lembergden: 
Şen program, 22,30 Seyyah celbi, 22, 
4S Spor haberleri, 23 Piyano - şarkı. 
'23,30 Danı müziği. 
BUDAPEŞTE 550 m. - 16,50 Süel 

konser, 17 ,30 Konferans, 18 Pataky 
~r, g Hik~yeler, 19,30 lmre Magyari 
Çiııgene orkestrası, 20,35 İç bakanı 
ltrahndan söylev, 21 Lehann "Şen 
dtll,, opereti (Stüdyodan) ve Leharrn 
bizzat idaresinde, 23,15 Haberler, spor. 
23,"5 Bertha Salon orkestrası (Hafi! 
lııUıiJc). 

ViYANA 517 m. - 18,45 Holzcr 
radyo orkestrası, 20 Haberler, 20, tO 

Orkestranın devamı. 20,30 Müzikli mu 
&abaka, 2 Şiir, 21,05 "Hilde und P. S .. , 
il~lı radyo piyesi, 23 Haberler, 23,20 
Sücı rnarş, 24,20 Sözler, 24,35 Caz. 

BERLIN 357 m. - 17 Breslaud:ı.n 
!\akil, 19 Piyano ve klarinet ile Beetho 
~en, aonatlan, ı 9,45 Spor haberleri, 20 

2 
lSyIUye neıriyat ''Kış gilnünde köylU,, 

3 
1 Uypzigden nakil, 23 Haberler, 23, 
ODana ve hafif müzik, 1 Eğlenceli ha 

'°llar. 

Şark terzihanesi 
S T aluitle rop manto tayyorlar 

ultanhamam Camcıbaıı han No. 
l birinci katta. .( 12502) 

Mufassal notlu 
kanunum edeni 

Herhangi bir hadise escbebiyle ka . 
nunu tetkik ve o hadiseye mütef erri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak · 
taki müşkü1fıt maltimdur. 

Eserin sahibi, bu müşkülatı gider · 
mek içi (ller maddenin altına: Ka • 
nunu • · ... ni, Borçlar, Ticaret Ka • 
.. ~nlarrnda alaka ve irtibatı olan) 
maddeleri hülasalariyle birlikte yaz 
r.1 '. tetkiki son derece kolaylaştırmış. 

tır. ' 
Hilkimler avukatlar, talebe, ''e hu· 

kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
d2rhal bulm:ı' :ta g""'fl, ı:c! miyerek 

BORSA 
30-11 -935 • 

&lbalarmcla f1ldıZ t1arctU olaolıu, Dn • 
rlnde muamele ıörenlerdlr. Rakaıruar -

' 12 kapıınıı utıı nyatlarıtla. 

il nukut 1 

il * Londrı frlO. - • Vl~ını 
-----

74, _ ( 

, • r-."nyor~ i!fl. - • Mıdrtd 
ı ı • Parls 16:'. - • Herlln 

11 -
:i6. -

• Mllino 170, - • VarşoYa Y4. -
• Brllhel 84. - • Badıpeşıe S4 -

ı • Atını 23. ~o • l1Ukre$ 14. -

1

, • Cenenc 
• Sorya 

1 * Amsterda"lı 
• Prag 

I • Stokho m 

ıs ·- • Belgrıd ~4 -
!<, - ) Yotohamı S4, -

84 - •Altın 
96 - * Mecidiye 
s~. -· • Bıokooı 

Q3;!, -

~3. -

!3" - ı 

/stanbul tapu miidürlüğündcn: 
Ycdikulede Sultan Mehmet mahal • • Londra 1 • i\ev) orıı 

lesinde Demirhane caddesinde eski 
1 

• rı ıs 

çeklll!r 
61.0.1• * Sto\blm 
O.i91-1 • \'!yar. 

1 :ut -
4,9454 1 

12.06 • :\lıdrtd 5.81Wı . 

9.fl771 • llerlln 119, yeni 125 sayılı evin yarısı 1292 tn- Milftno 

rihile Nikola üzerinde iken mabcyn ı l • frllk~e 4.M6i ' Varşou 
ı.w.ı • 
4,'!!60 

senedile Yovakime satıldığı \'e Yola- • Atına. 8l'I 683l'I • Ro:lıpeşte 4,!'i07!1 

il 
1 

• ('ecevıe 1.4~75 • RUkres IM,07 kimin de ölmesile varisi l\larikaya kal 
• Sofyı 6t,397:; • l'clgrıd :14.tiSı 1 

dığı ve 329 tarihinde l.\farika üzerlne ı ~ Anımrdın. 1 . 1 1~0 • Yokobıını ~i6 , 
tahrir edildiği anlaşılmış bu kere 151;) • Pru ıo,Yos ı • l\loskoV1 ıok9 2' ı 

No. Ju kanun mucibince l\tarika na - E 5 H A M 1 

mına te.-.çili istenmiştir. Bu yer hak - iş Bınıı:ıs o.s~ _ rranıvıv o.-
kında tasarruf iddiasında bulunan 

1 
*Anıdolıı ~6.70 ~·ımento n 8.90 

Yarsa 15 güne kadar evrakı müsbite · 
1 

f{e,ı ? 15 l nyoo neı. -.- · 
!erile İstanbul tapu başmemurtuğuna ı sır. ııayrıve ıs. •ark l>c!. 

\'eyahut 14-12--93;) cumartesi saat 9 , ~ !\'ertet Ranhsı 6'l ~· Palyı 
dan 1 ı de kadar mahallinde tahkikat ' ı ·. ~ ı~cırı. - .oo ın m. ecu -. - 1 

1 l ' oıronı• .ı,50 1 clefon -.-
yapacak tapu memurluğuna müraca · -?sUkraz!ar _tahviller-
atıarı ilan olunur. (V. No. 1147:l) ı ı ı 

•1933Tllrk for.I ı~ •ıı! rlektrlk - . - ı 
lstanbul asliye mahkemesi ikinci ' 11 23 , ~ 1 ram\'ı~ :n 79 : 

ticaret dairesinden: 1

' 

111 ~ :ıo 1 
•l'um 11 - ı 

' ı;ılk•Aııll;hill I !.9 - • Anadnlu 1 43 80 
Liverpul'de Everitt Limitct şirke - Hrııal ıstl~ıaı• 9~ - • Anado'u ıı 4ıı. o 

tinin Sirkecide Liman hanında alt ıv~!i ,.. :\1 ıo. Anadolu ~il ı.40 ! 
katta A. Ji'aik limitet şirketi ale)hİn<', 1 ~l\' U•frzarum o~ 'il •'l ımcuıı n 4• ,H 

-.-

Lise Hazırlık Sınıfı 
Muntazam hir tahsil takip f"tmekıizin Lise ıınıf bitirme ve ol

gunluk sınavlarına hariçten girecek gençleri bu sınavlara hazırlamak 
üzere (Yüce Ülkü) Liıeıinde bir (Hazırlık Sınıfı) açılmıttır. 

Öirem ıaa!leri, İf sahiplerinin de bu öğremleri takip etmeleri
ne müsaade edeı;ek ıekilde tespit olunmuftur. 

Öğretmenler en kuvvetli Lise öğretmenleridir. 
Kayıt ve kabul f&rtlarını öğrenmek, kayıt olunmak için her gün 

(15,30) dan ıonra Yüce Ülkü Lisesi muamelat bürosuna bat vurabi-
lirler. 

Öğremlere Birincikinunun be§İnci Perıembe günü bqlana
caktır. 

ıstanbuı 0eledlycs! ıl•nları 1 
Ke~if bedeli 441 lira 34 kurut c.lan lerek günlerde ıahibi bulunduklan 
Darüsseade Ağaıı Mehmet Ağa mektebi tamiri pazarlığa konulmut
tur. Keıif evrakı ve ıartnamesi levazım müdürlüiünde ıörülür. Pa· 
zarlığ:. eirmek istiyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanunmula 
yazılı vesika ve Nafia Müdürlüğünden alacakları vesika ile 33 lira 25 
kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 3 -
12 - 935 Salı günü saat 16 da Levazım Müdürlüğüne müracaat et 
melidir. (1.) (7609) 

lstanbul Belediyesinden: Motörlü nakil vasıtalarının mutat olan 
senelik muayenelerini vaktind~ yaptırmayan kimselerin cezalandırı

lacalclarına dair Daimi Encümence karar altına alınan Belediye ten
bihi a~ağıya yazılm.ı§tır: llfın olunur. 

T enbihi Beledi: Motörlü nakil vasıta arının fenni muayeneleri 
için her sene Belediyece tcsbit eJilerck günlerde tabibi bulundukları 
vasıtaları muayene ettirmek üzer~ müracaat etmiyenl~r umuru Be
lediyeye müle:ıllik ahkamı cezaiye kanunu mucibince cezalandtrı· 

lacaklardır. (8.) (7619) 

mahkememizin 93~11139 nun1a~lı da-1 -- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
l" edinri icı·a menwrlllfjundan: Oçüncii icra memurluğundan: ,.a dosyasile ikame eylediği iflfü;;; c'a· 1 Pııznr ı•nzartcai 

vasmdan dolayı olbaptaki daYa arzt:-1 Talt.vlm 1 ı. KAnun 2 ı. I<:ı\nur 
hal sureti müddeialeyhin ikametgfıhı-1 5 Rnma:ruı !) Rnmıızar 

nın merhuliyetine binaen tebliğ edik- Oün doğU~u 7 fl:i 7,06 
mediği cihetle bir ny müddetle itirnen ' aun tınuşı l b 41 16 41 

Sabah namazı r ,08 tı l (, 
tebllğnt icra. ma karar Yerilmiş ,.e mu 1 o~ıc namazı 12 0'2 12 o ~ 
hakeme ic~asınm 6 kanunusani 19!;6 ikindi namazı 14 ~8 14.28 
pazartesi ~ant 14 e talik edilmiş ol - Akşam namazı 16,41 1641 
makta yevmi mezkurda ya bizı.a' ,.t> Vatsı namazı 18 ııı 18,19 
yahut hir vekil gönderme.:ıl aksi tak - lınsalt 5 19 5 19 

1 Yılın geçen günleri 3!l:'i ;ı:i6 
dirde muamelei gıyabiye icra oluna .

1 
Yılın ka!an günleri 31 30 

cağı tebliğ makamına kaim olmak ü - •---·--------------= 
zere ilan olunur. (V. No. 11474) 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine Mahcuz 'e satışına karar verile• 
karar ,·erilen ev eşyası 4-12-935 700 liralık gn;> ri mübadH bonolnn !
çnrş::ımba günü saat 12 den 14 de ka- 12-.% tarihine milsadlf pazartesi M

dar birinci açık arttırma sureti:e at 1,5, 2 arası birinci açık arttırma ite 
Beşiktnştn Şenlik dedede bakkal Ka- arttırma be:Mi muhammen kıymeti -

nin ) üzde .) etmiş beşi•1i bulmadığı tak 
milin karşısındaki 140 numaralı ha· 

dirde 5-12--3:> tarihine rniisadif per-
nede parayr. çc•rifoccğ;ndcn ~~!:;> • d k d 

şembe günü saat 1.a an 2 ye a ar 
olanlann mahallinde hazır buluna- es!tamı tahvilat kapısı önünde satı • 
eni" memuruna müracaatları ilan O· l:ıcnğmdan talip olanların mahallfn· 
lunur. <17201) de bulunacak memuruna mW'acaat • 

• Jarı ilan olunur. (V. No. 11477) 
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Yabancı 79rlen ıaeo 120 400 ıao 

Poata btrlJttu J 
(trmlyea yerlere 1IOO 8CIO ~ JIC 

rtırktyentn ber pollta merkezinde KUHIJNa •boa• JUllu 
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40 DAHA UCUZ Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilanları 

BirAmpula ihtiyacınız olursa 

TUNGSAAM 
ÇiFT SPiRAL 

.Ampulunu isteyiniz. Bu ampul 
daha fazla ışık verdiği halde 
elektrik cereyanını o/0 40 daha 

az sarfeder 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
korr1isyonundan: eksiltme 

Azı Çoiu Muvakkat ıaranti 
Akliye ve asabiye hutaneıine soa - 600 ton kok 877,50 L. 
~i.tli.-'o~Jı-ıtttıM~• 2Q0 - 3QO .ı. Mk ~7.6.-l.. 
l11dus ted&vi müe11eıesine 55 - 75 ton kok 109,69 L. 

Yukarda yazılı sıhhi müeue ıelerin kok kömürlerine kapalı 
zarf ile verilen fiatler fazla görül düğünden ayni f&rl ve vasıf dahi• 
imde yeniden kapalı zarfla eksilt meye konmuıtur. 

1 - Müesseselerin bir veya bir kaç~na veya tamamına fiat tek
lif olunabilir. 

2 - Eksiltme 4 - Birincika nun - 935 Çarıamba günü saat 
11,30 da Cağaloilunda Sıhhat Mü diirlüğü binasındaki komisyonda 
J&Pılacakttr. 

3 -'"Miktar ve muvakkat ıa rantileri hizalarında yazılmııttr. 
4 - Tahmini fiat beher tonu 19,5 liradır. 
5 - lıtekliler prtnameleri parası2 olarak komisyondan alabilir. 
8 - EJuiltmeye ıireceklerin 935 Ticaret odası vesikaıiyle 

~ 1ayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 
tienka teminat mektuplariyle usulü dairesindeki teklif mektuplarını 
Jia'ri ıarflarım yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye 
tadar makbuz mukabilinde komiıyona vermeleri. (7195) 

Muhammen bedelleri yektlnu 108000 lira tutan üç ıuruptan mürekkep Sivas atelyeain• ait!"' 
kııım tezgah, kapalı zarf uıuliyle aıağıda yazdı tarih ve saatlerde Ankara idare binasında ihale e8fl' 
cektir. 

Gurup Muhammen bedel Muvakkat teminat Eksiltme gün ve saati Şartname fiati 
1 58000 Lira 4150 Lira 10 - 1 - 936 saat 10 290 kurut 
2 15000 ,, 1125 ,, 10 - 1 - 936 ,, 15 Parasız 

3 35000 ,, 2625 ,, 11 - 1 - 936 ,, 10 175 kurut 
Bu ite girmek istiyenlerin her ıurup için ayrı muvakkat temınat ile kanunun tayin ettiii ve# 

lar, kanunun dördüncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair bey ..... 
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat evvelsine kadar Cer Dairesi Ko111İ•,... 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde Ankara ve Haydarpqa ve.-J! 
rinden alınabilir. (3444) (7391) 
------~---------------------------.-~----.:..._-------~--_,,,,,. 

ı-!er~cın µ·qecek 
yemeklerin totlılcmn 
Ydpııııkırır>ı bu 
ldtauda bulacdkS11l13. 

y l "' i 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğündan: 
Kırıkkale Fabrikaları için Tornacı alınacaktır. Bunlardan lstalt' 

bul da bulunanların Zeytinburnu Fabrikasında, lzmirdekilerin ~ 
kapınar tamirhanesinde, Ankara / ve civarındakilerin de Merkez f~ 
rikalarında imtihanları Kırıkkale de yapılmak ve harcirahları ke~ 
terine ait olmak üzere hemen Kırıkkaleye gidebilirler. Taliplerin İl 
dalariyle doğruca yukarıda adları yazılı mahallere müracaatlan. 

(7484) . . -------------
Den ız yolları lstanbul 3 üncü icra memuriuğundan: 
iŞLETMESi 

Ae•telerf: Karakiy - &iprlba.fı 

Tel. 423412 • Sirkeci Mllllrdar r.ad" 

111-- Ha• telefon: 227CO •-•I 
1 rabzon Yolu 

GQU:i'MAıL :rw.ıa ... ı...ı.r 
rindü.nun P AZ.AR günü saat 
20 de RIZEYE kadar. "7568,, 

Emıiiyet Sandığına 
400 lira muübilir.de birinci derecede ipotekli olup paraya Ç,,,_ 

rilmeaine karar verilen ve tamamına 1600 lira kıymet takdir edil" 
Kuunpqada yeni Y eldeğirmeni maiıallesinde Y e.1içeıme sokaiJO" 
da esiri 12 yeni 22 numaralarla murakkam bahçeli bir ev tam•mı l.f 
uttırmaya vazedilmittir. 

Arttırma pefindir. Arttırmaya ittirak edecek miifterilerin kit' 
Mersin Yolu meli muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 1'it 

MERSiN vapuru 1 Birinci- bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müteraldl' 
kanun p AZAR günü saat onda vergi, tanzifat, tenviri ye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttntl' 
MERSIN'E kadar. (759S) ~artnamesi 18- 12-935 tarihine müsadif· Çarıamba günü daireclf 

-----------------• mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırmllısı 2 - 1 - 93f 
Jskenderige yolu tarihine müsadif Perıembe günüCtairemizde saat 14 ten 16 ya kacla' 
EGE Vapuru 3 Birinciki- ;cra edilecek, birihci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yiif' 

nun SALI günü saat 11 de IS- de 75 ni bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takd:rde ıon artt~"' 
KENDERIYE'YE kadar. (7600) nın teahhüdü b1lld kalmak üzere arttırma on beş p-ün daha temdit 

ill•-••-•••••• .. E"dilerek 17 - 1 - 936 tarihine 1n iisadif Cuma gü11ü saat 14 ten fi 
lstanbul uliye 3 üncü hukuk ya kadar dairede yapAacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttr 

mahke111f'sinden: ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve lfli.a kanunu11dl 
. Kati.nanın Çam~ıcada Orman çift 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sahit olmıyş" 

hk gazınosunda müstahdem iken ha- • t ki' 1 ki 1 d.... lAk d · ·f k h kk h. J • İt' 
J 

.k t ih h 
1 

b 
1 

C ıpo e ı a aca ar a ıger a a a aranın ve ırtı a a 1 ıa ıp erıll 
en ı ame g ı meç u u unan e - b h ki h • I f • . . . . •1 .. _. 

mal çavuş aleyhine yenileme sureti _ u a arını ve ususıy e aız ve masarıfe daır olan ıddıalannı ı • 

1 b 1 
le açtığı boşanma davası üzerine ye- tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle bir11kt

1 

ıta• U 3 Üncü İcra memurluğundan: nileme bürosunca ve mahkemece ya- dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sidllerif-
Oç yeminli ehli vukuf tarafından tamamına 4256 lira kıymet pılan ilanen tebliğata rağmen da - le sabit olmıyanlar ıalıt bede!inh-, paylasmasındnn haric kahrW• 

~ir edilen Sarııüzel lskenderpaıa mahallesi Kıztqı ıokaiı eski va hoklunan mum1ailey~ Cembal gene Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyed~n ibaret olan aelediye ,a-
.r.. S8 S8 ma emeye ge memış ve ir vekil V k f . . b d 1• . f ff 
GD, m. m. 58 m. yeni 16/ 18 No.lı kiıir boyahane açık arttır- dahi göndermemiş olduğunda h sumu ve a ı ıcaresı e e ı müza ve deden ten~ı! olunur. Daha af 

Da)'a vazeclilmit olduğundan 2 - 1 - 936 tarihine müaadif Perıem- kemenin 2:5-11-935 tarihli :e;;a. malumat almak istiyenlerin 34 12?28 numaralı dosyada mevcut evral' 
ı. aünü ... t 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edi- sinde tebliğ makamına kaim olmak ve mahallen haciz ve takdiri kıy met raporunu görüp anlıvacaklat' 
lecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni buldu-

üzere tekrar ilAnen icrasına karar ilin olunur. (7615) 
verilmiştir. Müddeialeyh Cemal ça-

la mütteriai üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın d · · l 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ıs ıün müddetle temdit edile- vu:a6 ~::::::!nı~~: :.:~~:!;! Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündeo: 
rek 17 1 936 tarı•h• ·· d.f C ·· ·· t 14 t 16 kad gelmediği veya bir vekil gönderme -- - ıne musa ı uma gunu sa en ya ar 1000 Ton Elektrolit Bakır 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık artbrmu. ında arttırma .bedeli diği takdirde gıyabmda duruşmaya devam edileceği tebliğ makamına 1000 ,, Elektrolit Tutya 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde s~tıf 2280 kaim olmak üzere tekrar ilan olu . 500 ,, ~ilatinen Saç 
No.b kanun ahkimına tevfikan ıeri bırakılır. Satıt Petindir. Arttır- nur. (V. No. 11467) 50 ,, Bohçahk Saç 
maya iftirak etmek istiyenlerin kıy."Deti muhammenenin yüzde 7,51~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1 10 ,, Fosforlu Bakır 
nİlbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha- lat. L•vazım Amlrll§I Satın 10 ,, Manganezli Bakır 
mil bulumnalan lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile ıabit olmıyan ipo- Alma Komisyonu lflnlart 520 ,, Saf Kurıun 
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tekli alacaklarda diier alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu Harbiye Okulu için 17 ton sa- 50 ,, Kalay 
baldannı ve hususiy~ faiz ve maaarife dair olan iddialannı evrakı deyağı 20 - 12 - 935 Cuma ıü- Tahmin edilen bedeli 821400 lira olan yukarda miktarı ve ciotl 
lftüspiteleri. ile bi.,.likte ilin tarihinden itibaren nihaıet 20 gün zarfın- nü ıaat 15 de Tophanede Satın- yazılı Malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma ~,.. 
da birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Ta- alma Komisyonunda kapalı zarf- miıyonunca 10 - lkincikinun - 936 tarihinde Cuma günü saat tf 
pu sicilli ile sabit olmıyanlar sabf bedelinin paylqmaıından hariç la eksiltmeye konulmuıtur. Tah- de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 41 lira 7 kurut mtıPbİ" 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Beledi- min bedeli 15300 liradır. ilk te- tinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan~ 
ye rüsumu ve Vakıf icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha minab 1 l47 buçuk liradır. Şart- lirayı havi teklif mektuplannı me ;.km günde saat 14 e kadar ko111İI,-.. 
.__._ al name ve nümuneıi komisyonda na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 _.d-
nıaıa m Gmat 'llmak istiyenler 18 -12 -935 tarihinden itibaren 1 ., görülebilir. steklilerin kanuni ve- delerindeki vesaikle mezktlr gün ve saatte komisyona mü~ 
herlcesln s&-ebilmeai için dairede açık bulundurulacak arttırma ıart- sikalariyle biriikte ihale saatin- (7363) 
namesi ife 34/ 1967 No.h doıyaya müracaatla mezkUr dosyada mev- den bir saat evvel tekliflerini ko- - ~ 
cat veaaiki ıörebilecekleri ilin olunur. (7614) misyona vermeleri. (309) Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası,Nqriyat direktörü:Refilr Ahmet ;;J. 


