
Yarın 

12 
SAYIFA 

o 
t9-2 ncl 

Yıl 

Sa11 
M46 
388 

o 

o 
CUMA 

20 
Birinci 
Klnun 
t935 

o 

Yarın 

SAYIFA 

S Ilı SamulelH loare s:~lütyor: ld - Işıkları söndürünüz! 
a pro es , sa.a o aga ·--

bilindiği lıalde barp teblikesl · ilk tecrübe_ bu akşam 
karşısında k~bal edilmişti.. Beqoğlunda qapılacak 
et [ ZJ ' iki tayyaremiz 500 metreden uçarak 
JJamue noare u istifa ettiren tecrübenin neticelerini tespit edecek 

Mussolini'nin nutku oldu 
Heriot istilasını ne· düşünce ile verdi? 
Bir ric'atın teviıi 

noktayı izah ederek şöyle diyor: 

Bugün, kısı bir zaman önce lngil . 
tere dış bakanlığına gelen Sir Samuel 
Hoare·un ansızın istifaı-ı, \·e i.,tifası

nın kabulünden sonra A v:ık Kamara· 
srndakl müdafaa nutku ile kar:;;ılaşı • \ 

yor uz. 
Bugünkü lngiltere hükumetinin 

kahir bir ekseriyeL ka1.anmasında a -
mil olduğu şüphe götürmiyen Sir Sa
muel Hoare'un böyJe ansınn düşmesi· 
nin sebebi, B. La' al ile hirlikte hazır· ' 
lndığı sulh pldmdır. Bu plan f ngilte
rede derin tesirler uyandırmış ,.e ln-

" Öyle zannediyor k i, Londra 
İtalyan sanaörünün son derece ih· 
timamla gizlemeğe çahımıt ol • 
duğu bir ç.ok şeyleri öğrenmiştir. 
lıe, duçenın fena bir t ekilde bir 
takım ibhamlara mürailiklere tel· 
mih etmiş olduğunu haber almtt -
lir. Bunun· üzer ine ıiddetli bir hid· 
det fırtıruuı en muhafazakarları 
bile ayaklandırmıştır.,, 

gilterenin İtalya karşısında kat'i ric'ai 
BaYJlmıştı. lngiltcrc efkan umumiyesi 
bu rJc'ati hazmedemediği için hiikQ -
met, Dış Ba.'<anrnı feda eder<>k vazi· 
yeti kurtarmak mecburiyeti ile karşı 

laşmıştır. 
..;ıcl.AUUCI J.1uaıc Ull .,.aa .. .ı..u A ıı.ı .. -

ran fçln Uerl silrdUğU en kun·etli de
lil, lngilterenin her şeyi hesaplıyarak 
Mısırda, Maltada, Adende ve daha 
haşka yerlerde askeri tedbirler aldı • 
ğı halde bu yolda tek başına kalmış 
olduğu Fransa efkarı umumiye.-;inden 
büyük bir kısmının ltalya ile arayı aç 
mamak n Fransa müdafaasını zayıf. 
latmamnk istediği, ayni zamanda U
zak Şarkta, Mısırda, Avrupada bir ta· 
kım mühim hadiseler vuku bulduğu · 
dur. Duna knrşt yapılacak iş sulhu te
min idi. 

Sir Sarnuel Hoare'un bu yoldaki 
müdafaaları Arnm Kamarasında din
lenmiş fakat lngiltcre efkarı umumi· 
yesl üzerinde kuvntli bir tesir bırak· 
mamıştır. 

Cünkü bu sözler ancak ric'ati tevil 
ediyor ve muhik gösterrneğe uğraşı -
yor. İngiltere efkarı umumiye.si ise, 

lic'ate karşı kalkınmış ve bu ric'at i kn· 
bul cdemiyeceğini gö ·termiştir. 

Bu tevil l ngilterede kabul olunma· 
dığına göre, hükumetin ona göre vazi· 
yet alacağına ve dı~ bakanlığına en 
kuvvetli şahıslardan birini getirece • 
ğine muh akkak nazarile bakılabilir. 

Her halde Samucl Jloareun istifa
mnr, arsıulusal siyasa bakımından bir 
dönOm noktası saymak yanlış olmaa 

ö. R. Do§rul 

-
M. Herriot 

Yalnız Fransa kabinesinde ne
zaret.siz nazır olan ve radikal sos· 
yalist partisinin başkam bulunan l•tiklal cadde.inin gece görün::- -:. HeıTiot'nun istifası hiç beklenil _ _ __________ __;.._ws_ .. __ ....:;;._(Y_cız_zısı..;_.._7 _.n_c!_S:....a_yı_fa_:mı_) _ 
yenmiyen bir şey olmuştur. Bunun 
sebebi şöyle izah edilebilir : 

Barış projesinin Cenevrede tu
tunamaması üzerine Fransra mec
lisinde, bilhassa sol partiler tara -
fmdan, La.vale şiddetli hücumlar 

\ başlanuştr. Herriot'nun fırkası da 
hu hiirnm edenler arasında. idi: 
nlnız, b.qkallÜ"f"'1ta ırıeae f;ffi'hl -

nan rad~kal sosyalistlerin kabine. 
ye hücumu vaziyeti büsbütün ka -
nştınyordu. Herriot başkanlıktan 
çekilerek part;isini hüktımete kar
şı harekette serbest bırakıyor de -
mektir. 

Şire muharebesinde 

Habeşle.r .yenilmiş 
ve çekilmişler .. 

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

ltalyanların 300, Habeşlerin 500 
ölü verdikleri bildiriliyor SAMUEL HOARE' UN NUTKU 

Londra, 19 (Kurun) - Bugün 
Avam kamarası çok mühim bir 

İngiliz - Fransız barış proje· toplantı yaptı. Dinleyicilere ayn -
si Cenevrede fırtınalar kopardığı lan yerler büyük bir kalabalıkla 

.. \smara, 1!>, (A.A.) - Reuter Muharebeye tanklarla uçaklar 
ajansının, İtalyan ordu~u ile bir · da katıldığından, uzun bir savaş
likte bulunan muhabiıinden: tan sonra, Habeşler, karanlıkta: gibi Paris ve Lond~·a siyasa hava· (Sonu Sa. 7 S ü. t ) 

İtalyanların 300 telefat verme- çekilip gitmişlerdir. smı da bozmuştur. Milletler Cemi ------------
yetinin çarşamba günkü ilk top • T • • k • .1 I I 
lantrsrnda müzakeler şiddetli ve ur 1 ye 1 e ta ya 
ani bir bozgunluğa uğramış, bu 
tekliflerin kabul edilemiyeceği an ara s 1 n da 

l~rini mu~ip olan Şire muharebe· Cenevre, 19, (A·A.) - :Mille~ 
sı, .500 kışı kaybeden Habeşlerin ler Cemiyeti çevenlel'inde İtalya ... 
.rcnılmesiylc neticelenmiştir. nm Aksum şehrinin Vatikan gibi 

. T~fek ve mitralyözle teçhiz e · yan müstakil mukaddes bir şehir 
c~ılı_nış <:>lan ltalyanlar dar bir ge· olmasını istemiş olduğu söylen • 
çıtlı tutmuşlar, ve kendilerinin ge mektedir. ltalya, bu suretle Roma• 
ıi çekildiklerine zahip oları Ha· nm davasına müzaheret eden krp• 
beşler hiç çekinmeden buraya so· ti l'ahipleıin sempatisini muhafa • 

laşılarak mesele tamamen suya 
düşmüş sayılmıştı. 

Cenevrecie Milleler cemiyeti 
toplanırken Mussolini de Pontinia 
da söylediği nutukla, istiyerck ve· 
ya istemiycrek, yeni karışıklıklar 
hazırlryordıu. Çünkü, Cenevredeki 
umum kanaate göre. İngiliz drş iş· 
leri bakanı olan ve İtalya -- Ha -
beş harbine son verecek sulh pro· 
jclcrini Fransız başvekili Bay La. 
''al ile bir1ikte kararlaRtıran Sir 
Samuel Hoare'un istifas; 1\f usoli -
ninin nutkundan sonra içtinabı ka 
bil değildi. Le Journal gazetesi bu 

Yeni ticaret 
· anlaşmaları 

kulmuşlardu-. za etmek istemektedir. i 
Ankara, 19 (Telefonla)' - Dış Bu sırada 1talyanla11n birden Diğer tarftan, ayni çevenler I. 

işleri bakanlığı genel sekreteri Nu- bire ateş açmalariyle yalın silah - talyanm· Assab Iinıanr Habeşista• 
man R~:ıt so.~ günlerde İtalyan la ~ücum eclen Habeşler, boğaz na verildiği takdirde oradaki po • 
sefaretı ıle Turk - İtalyan tica - bogaza kavgaya tutuşmak iste- lis kuvvetinin kontrolü hakkmm 
ri münasebetleri üezrinde yeniden mişlerse de, mitralyözler buna kendisine verilmesini istemiş ol • 
görüşecektir. Alınan habere göre mani olmuştur. . dnğunu beyan eylemektedir. 
~rm(~~n)ikimemk~tara~-------------~---~-~---~~ 
smdaki ticaret münasebetlerini 
göı:fişmek üz~re bir heyet Dış 1ş _ 
lerı Bakanhgmda müzakerelere 
başlryacaktır. Bu müzakerelerden 
sonra Türkiye ile İtalya arasında 
yapılacak yeni t!caret anlaşma -
larma başlanacagı kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

Petrol ambargosu 
kabul edilirse .. 
Sof ya ( Q.ıel ) - Bükreşte Ro · 

Gö~;,,e~;ercl~n b.ir kısmının l zmfttc yerle§tiğini yaimı§tık. Yukarıki 
re•im bu gÖfmenlere Kızılay tarafından yiyecek verilirken alınmııtır. 

••• Yakında 

men petrol '1hracat tacirleri ttal
yaya karşı konulacak petrol am -
bargosuna Marşı büyük bir toplan· 
tr yapmışlnı?dıır. Toplantıda bütün 
bakanhklar1nıiisteşarlan bulun -
muştur. ttalyaya ihracr durdurul· 
muş petrol yüzünden bugüne ka . 
dar Romen petrol şirketlerinin 
z.~rarr 400 ıni.lyon leyi bulduğu 
so~le~v~ekte~ır. Ambargo tatbik 
.edıldıgı takdırde petrol şirketleri· 
I~. Romen nlilli iktısadiyatının bü 
yuk zararlara uğrryacağr da konu· 
şulmuştur. -------~---_.:__.....::...._.1ı.._:....:..::__~~:.-....:.:.:~..iJ!:....~~ 



Sulh projesi suya düştükten sonra 

Vaziyet Gittikçe Ağırlaşıyor 
Bugün toplanan 18 ler komitesi 

petrola ambarqo koymaqz konuşacak 
Fransada Laval kabinesinin düşmek ihtimali var 

na riayet ettikleri milletler c~mi ·I 
yeti orgalarmın icraatını aala bir 
yana bırakmak istemediklerini a · 
çık surette bildirmitlerdir. 
CHAMBERLAIN ÜZERiNDE 

lHT1MAL FAZLA 
ondra, 19 (A.A.) - Dıı itleri 

bakanlıiına Sir Austen Chamber
lain'in ıe1eceii kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. Maamafih Lord H:ı 

Sir Samuel Hoarein istifasını, son 
günlerin sakmılmaaı imkaruız ha 
le getirdiii bir hadise olarak te · 
likki etmektedir. 

Deyli Ekıpreı gazetesi, muha · 
f azakar parti sağ cenahın zaferi· 
ni ve Paris tekliflerinin terkedil · 
meaini esefe layik bir hadise sayı 
yor. 

Tayms gazetesi, Paris teklifle • 

Cenevre, 19 (A.A.) - ltalyan 
delegeleri hariç, Milletler cemi 
yeti konıeyi azaları, Pariı teklif 
Jerinclenberi inkiıaf eden buaün 
kü umumi vaziyet hakkında ko -
nuımak üzere iki buçuk saat sü ~ 
ren bir toplantı yapmıılar ve bu 
konuıma esnasında, konseyin a . 
]eni celıeıinde kabul edilmeıi li· 

ı'f ,. l · d ht ld' rinin bundan böyle ölüıne mah · zım gelen bir karar sureti taıvip 1 ax ın ae me11 e mu eme ır. 
o.. · b k t · ı kum olduğunu kaydediyor. 

etmiılerdir. Bu karar ıuretinde .uu gece, yenı a anın ayın o u • 
nacağı ıanılmaktadır. Morning Pott gazetesi, bütün 

Fransız - İngiliz pli.nına cevap- PARIS NE DÜŞÜNÜYOR? liu buhra.nda Milletler Cemiyeti · 
ların gelmediği tebarüz ettiril- Pariı, 19 (A.A.) _ Sir Sunuel nin bartı bir tazyik veya bir an • 
mekte ve uzlaıma planının hala Hoare'un iıtif ası burada çok he- latma vasıtuiyle teaia hususunda 
mevcut bulunduğu müıahede o- yecanh bir tesir yapmııtır. Bahu· ki ıiyasaımın muvaffakiyetsizli · 

iini görmektedir. 
Junmaktadır. ıuı ki, Bay Herriot'nun istifası va· Deyli Telıraf, hük\imetin bu 

Bu suretle Paris planının vazi ziyeti daha ziyade karıtık hale ıün meclite kahir bir ekıerİyet 
Yeti mü•küllüg"ünü muhafaza et • ıokmaktadır. Bundan dolayı La • ka .., .. 1• :r val'in durumu oldukça nazik le • zanaca&mı 80Y ıyor. 
mektedir. Maamafih lnailizler, likki edilmektedir. Liberal Niyoz Kronik! gazetesi, 
planı suya dütmüt telakki eyle- Sir Samuel Hoare'un istifasına hükumetin ya inanılmaz bir deli · 
mektedirler. B. MU$10lininiın Pontiniadaki .aut lik, yahut affedilmez bir ihanet 

· veyahut bunların her ikisini bir · Konıey irtimaından aonra 18 ku ıebep olduğu sanılıyor. ,. den yaptıinu yazıyor. 
1er içtimaı olacak ve bu içtimada Matin gazetesine göre, şimdi p ARISTE VAZIYET 
bilhassa bugünkü zecri tedbirle - Laval - Hoare pli.nmdan vazgeç • VAHIM 
rin hali icra mevkiinde bulundu- mekten batka hal çaresi yoktur. Pa.N, 19, (A.A·) - B. Herriot 

Journal gazeteıinin Londra · 
g"u ve hatta" belkı· de fazlal t nun radikal ıos.yali.t partiıi bat · aı ırı- dan aldıg"ı malumata göre, halen 
l b'l .... k d d0 J kt. kanhimdan iatifası, parti nfla • a ı ecegı ay e ı ece ır. İnailiz ihattı hareketinde mühim 

• rmda büyük tatkınlrk uyandır · Bu f azlalaıtırma hakkında bir bir değişiklik beklenmelidir. 
h b mı . r 

t.ari le• it edtlip alitnu~ıiiii "auo.- LONDnADA VAZtVC.T • emolııun ~rcıza an, en 
Jum değildir. İngilizler tarafın· Londra, 19 (A.A.) - Avam diloinin aunıpu B. Lavalin iç, dış 
dan petrol zecri tedbirleri eksper- Kamaraamın lculvarlannda , Sir ve finanaal siyasalarına iltihak et 

,,,,,,,,,_~--- •ıutt1rrıaru__.m,."ııuu ı ıı•r:: ı , ıtFK!! 1 

- ltalgan - Habeş harbi 

Habeşistan sulh tekliflerine 
taarruz:la cevap veriyor 

E,.itıe cevhesinde 1 
\ ltalyanların yeni bir taar 
= ruz; için Makalle ve garbind11 
1 Geva tlereıi hattında toplan. 
5
) makta olduklarını dün izah 

etmiıtilt. Habqler, Ta.ltaze 
§ §arkında Amba Alagi ıima
) linJe, bir ltalyan taarruzuna 
~ karıı koymak için 200 - 300 

bin kiıi toplamıılardır. 
Bununla beraber, Ha bet

lerin İtalyan mevzilerine cep· 
heden saldırmalan, ltalyan L.::=~=:::=:.:::'=1.-----J 
top ve makineli tüf eklerinin 
çokluğundan muvaffakiyetli 
bir hareket olamazdı. 

Bu ıırada, ltalyan cephe· 
ıinin en ha/il mıntakaıı, hiç 
§Üpheıiz Akıum ve garbinde
ki Şire mıntakaııclır. Nazari 
olarak, kuuvetli ve taarru~ 

kabüiyeti olan bir ordu ile 
T akaz.e nehrini rcçerelt Şir~ 
iıtikametincle bir taarruz, 

\ 
ltalyan orclum i~in pelt t•hli· 
keli olabilirdi. Alt.um ıar· 

I binci en, Aımara iıtiltametin

HabCf'er, krokide JÖrllldUğt\ gibi, 
ltalyan aaf ceııahma taamız etmtıler. 
dlr. Bu taanuı:. ayni zamanda. Malcalle 

istikametinde tılr cephe taarnı%U ne 
bfı11kte yw.pılJn&mtştır. Her u. kuv 

veta.r1e hem de, mUntertt yapıldılı için 

kat•t bir netice vermekten uzaktır. Bir 
Habef kolu, Tlnke dvannda 1'aJlaa 
deruinl ıeı:erek, Dom~ıtna'ya kadar, 
~:S kilometre llerlemltUr. Dl~r bir Ha.. 
bq kuvveU de daha r:ıı.rptan dereyi 
gecmtı ve ŞJre mınt&kuma ıtrftlltUr. 

Sem alman haberlere g6re, tahmin 

cttJfhnlı veçhUe. Habeı tavrımı pllı. 

ktlrtUlmUı, taarnıı edeıı Habtf kuvvet. 
Jerl tekrar Talcua•nnı ıerUtne çekfJ. 
mtııterdlr. 

de ilerliyen bir ordu Maltalle civarındaki /talyan orclunınun 
geriıine yürüyerelt ltati neticeler alabilir. Habeı taarruz iıtika 
meti çolt ıüzel intihap olunmuıtur. Fakat, yapılan taatrca, bu 
miltycuta, umumi bir taarruz a•filair. Euvel& Şire iıtiltometin 
clelci taarruz halil lnıvuetlerlc ya,,dmııtır. 3 bin kifi yarine 300 
bin kiıililı bir ortlu ile yapıl•aytlı, ltalyan ortlum Malılllla ce~ 
heıini bırakıp eıki Adigrat - Ak•um mevlriina çelrilmef e 
mecbur olurdu. 

ltalyan reımi tebliğinde, taarruz. eden ltuvuetin 3 6in ol· 
duğu taıri h ediliyor. Bu taarruz, il inci ltolordunun reri 1ru.,. 
vetleri ve daha geride bulunan orclu ilttiyatlan toralınJan Ört 
lenip durJurulabilir. 

Bu Habq taarruzu. la~ fÜphaiz zaman ve mek&n ifiba. 
rıyce pek m7ieııır olmuı tar. it al yan cepll .. ının, en z«yıt ~en _ 

lere tetkik ettirilecektir. Samuel Hoare'un halefi hakkında timıek için yaptığı ıayretleri te • 
BlR KERE DAHA RED! tahminlerde bulunulmaktadır. barüz ettiriyor. Ve B. Herriotnun f 

Bazı meb'uılar bizzat Bay Bal parti batkanhğndan iıtifa etmek- ) 

hına yapılan bu lıüçülı Haber taarruzunun manaıı, culteri ol· \ 
maktan z.iyacle ıiyaıidir. Habeıler, bununla, memleketlerini 
müaalaaya ha.zer oldultlarını ve lnıili• - Fran•~ ıullt proi• 
•ini Teddettiklerini filen, top, tiilelı ıeıleriyle cihana ilôn etm•lr 
iıtemiılerdir. Cenevre, 19 (A.A.) - İyi ma- dvinin dı§ itlerini üzerine alaca · le, B. Lavale kartı ıedakatinin de 

lUınat almakta olan ınehafil, kon- ğını, bazıları da bu bakanlığa B. lilini ıöaterdifini ve bu sebepten _ 
ıeyin bu sabahki toplanbıındft Cherberlain'nin geçeceğini zanne· radikal I09J9liıt bakanların bu 1 
bet azanın N-ansız - İngiliz ıulh diyor. hattı hareketi taav\p edeceklerini 

Bu Habeı taarruzu, memlelrette, halkın muharebe ı•vk 
gayretini arttırmağa ve rulh sö~eriyle ortlu va memleJ.et ı•u
Jemeıinin önünü almağa da yarayacqından tam urncunrula 

projesine tamamen muhafil ol- Meb'uıların, büyük bir ekıeri • ıanıyorlar 
duklarını bir kere daha bildirdik yeti Sir Samuel Hoare'un, iıtifa HükUmet aleyhtarı olanlar ise 

etmekle, iyi hareket etmit olduğu B. Hemotnun radikal sosyalist · 
lerini beyan eylemektedir. kanaatindedir. ler tarafmdan son itimat reylerin 

Bunlar, Sovyet Rusya ile le · Meb'uıların çoğu barıt teklif - de kendiıine kartı g&terilen ade 
hiıtan, Danimarka, Portekiz ve lerinin, memleketin on gün evve · mi tuvipten ve ayni zamanda B. 
Romanyadır. lisine kadar Avam kamarasının Laval araamda mevcut Habeş 

PETRO~ AMBARGOSU bütün partileri tarafmdan taıvip anlqınazlrjınrn halli için kulla • 
KONUŞULACAK ' edilmekte olan hükUımet ıiyasaır nılacak usul ihtilaflarından dola· 

na. olan itimadını sarstığını nazarı yı çekildiğini ,öyliyorlar. 
Cenevre, 19 (A.A.) - İyi ma· dikkate almakta ve Sir Samuel F AŞlST KURULU HiÇ BiR 

ıumat almakta olan mehafil, on Hoare'un iıtifaaı hükumetin ıon KARAR VEMEDI 
sekizler komitesinin yarınki top ~ günlere kadar takip ettiii drı ıi· Roma, 19 (A.A.) - Dün ak • 
lantıaında petrol üzerine ambargo yasaaada hiç bir değiıiklik o1mı • tam toplanan büyük fatiıt mec • 
konulması meselesi ile ittigal e . yacağmı temin eden bir hldiıe ol· liıi Pariı planı hakkında bir kaç 

yapılmıı ıayılabilir. 

Somali cephesinde 
Bu cephede, yeni bir hareket olmam&ftır. -.,.. :-ı '\fi''*" 

Maamalih ıon günlerJe, ltalyan tayyareleri ıol eenala ti 
malinde Dorya vatliıinJe lruvv•tli Habeı ortlaı&lılarını mÜfe· 
madiyen bombardıman ettiklerine göre, bu c•p1t.Jen Je 61 • 
Habeı taarruz hazırlıiı kabul eclilmelidir. Somali ceplaeıinJe, 
Habqliler, ltalyan ordu.una ncuaran Jalaa lnıvvetlidirler, bu 
cephede, bir Habeı taarruzu Jaha ziyade maı>allak olabil:r 
Cephenin, uzalılıft tlolayııiyle ltalycın takviye lruvuefleri de 
çabuk yetifemez. 8. O. 

fttıııııııııh111111111ıımııııı11mııK11tııh1111rllA••------..... -. .... -~ 
d ... . .. 1 kt d. duğunu bildirmektedirler. ıaat ıüren miizakerede bulunmut, 
e<:egını soy eme e ır. OMITSIZLIK, ESEF VE tTH.AM! bir karar verememiıtir. Meclis cu ş a )" ç • d h •• k A t 
Z~~MITTSl __ L_~_d_~_,_ı9_,_CA_._A_.)_-_M_a_~_u_d_m_a_ı_u_~_·t_o_pl_~_a_u_~_ı_~ ___ Jmaı JDC uume 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Bay E
denin talebi r ı erine Milletler ce · 
miyeti konseyinin bu akıam top • 
lanmağa çağınlmasına karar ve 
rilmit tir. Konseyin oplantııın • 

Sulh ümidi kalmayınca tamamile teşekkül etti 
Habeşler şiddetli harbe hazırlanıyor 

dan ıonra, zecri tedbirler komite· Londra, 19, (Özel) _Sulh tekJ çok noktalarnu bombardıman et· 
si toplanacaktır. liflerinin wya dUpneal üurine Ha mektedirler. 

Filhakika Bay Eden bu akıam· befiıtanda muharebenin ticldetlen lT AL y ANLAR DA HA· 
dan Londraya dönmek arzusun mui ve kati bir bat'bin vukuu bek ZIRLANIYOR 

lenmektodir. 
dadır. Bet ltalye.n ketif tayyareıi bu Roma: 19 (A.A.) - 75 numa 

Bay Laval de bu akıam hare· sabah DeNinin tiaıall ,aminde rah resmi ltalyan harp tebliği: E 
ket edecektir. ve buradan 30 kilometre uzakt• ritre cepheıinde kayda ıayan hiç 
1NGILIZ FRANSIZ YiNE BERA· bulunan Haik saıu üzerinde uç • bir ıey yoktur .. Taka.zze vadisinde 

BER lmlflur· ltalyan bava kuvveleri Habet te 
Cenevre, 19 (A.A.) - Leh he.- imparator ıimal cephesine ıit. ce.mmüleri üzerine bombalar at 

yeti murahhasa11 İngiliz ve Fran-- meğe haz:tlandıtmdan tan-arele • mıılardrr. 
ıız murahhaslarının konaeyin dün· rin bu ~ mabatları impar• Kurulan iki eyalet idaresi, yerli 
kü toplantııında yaptıklan bey• · tonaı .e1ahatleri haldcmda m.Hl... tefler ve eırafla it birliği yapmak 
nattan aonra bu iki memleketin mat edinmek olıduiu .öyleniyor. suretiyle itlemeye baılamıftır. 
hattı harekeketini müaait bir su - Şimal cepheıinde H•beılerin ye Bualeydeki idare mekanizması 
rette ve takdirle karıılamıılardır. ni hareketlerd. INlumm•ltrı bek- bütün Şebeli mmtakuına ıamil 
İngiliz ~e Fraıuız mümet1illeri, leniyor. ltalJmft hava lcvnetleri dir. 
Pariı tekliflerinin ıadece bir te! • Habeı lata1.rmm hareketlerini ıı Grahav'da, mutavaat eden Oga. 
kin ve uzlatma hareketi olduiu - la bir tarutUt .ıtmda 'hulUIMlur • den kabileleri üzerine ayrıca bat 
nu ve her iki bükilmetin bukUku· _m==akta==-~:..::e:........:T..,.i ...... ;...;nn=.:mta==bND== '.,..,_b="--k- a __ ir_i~d_are ku 

... 

Çin - Japon düşmanlığı ç~ğalıyor 
Pekin, 19 (A.A.) - Hopei ve vermelerin' tavsiye •tmitlir. 

Charhar'ın yeni ıiyaıal konseyi "Muhtar Te antl komüniıt hü .. 
nin kuzey Çinde kendi nüfuzunu kGmet konıeyi.,. 
takviye etmek için yapmıt olduiu Tiyen Çin, 19 (A.A.) - Japo"l 
ilk te,ebbüs, Japon aıkeri erklı11 ıüel komutanhlı adma ala söyle• 
tarafından fena karırlanmıtbr. mele aallhiyettar olan ltir ut. 

Konsey azaları, Japon ıenera· Çin lutalannın muhtar Dolu Ho · 
li Doihara nezdine aiderek mu • pei balıeıinde Tlyeft Çininin da
muailey hten Şarki Hopei'nin tuıunda ellerinde bulunlurmak'a 
muhtariyetini ilıa etmeaini iste · oldukları noktalan tahliJ• ede " 
dikleri zaman General, kendileri· ceklerini beyan etmiılerdir. 
ne mukabil bir talepname ıaıte • Nankin, 19 (A..A..) - NanlrinH 
rerek konseyin nizamatının onu Uç bin talebe, mektepli talebenio 
Nankin hükUmetine daha as tah1 riripnif olduklan hareket lehi11 • 
bir tekle koyacak ıurette tadil et de nUmayi9lerde bulunmuılaT Te 

melerini rica etmlttir. General. "Kahrolıun Japonya," diye baiır· 

konıey azaıına konaey'.!e~~..!iam~!....i _.!:m:!..!ı~l~a~rd=.ı!!.r.:..... - ----------



1 İfaretler 1 
Sami Zihniyetinin 

son mirasları 

"Bu adamlar ne zaman gidecekler,, 
tl(ilı mokalemde kestirme iki yol var -
dır cümlesinden son,.ası karışmıştır, 
fÖyle olacaktır: "Ya Nansen ofisi der
haı lıayekete gelsin, Nansen ofisi ha
rekete gelmezse lıükumet .. 

Nansen ofis memleket~ kalmasr is. 
1enmiyen beyazlara Jazım olan pasa -
llortu versin, bu adamJan gidecekleri 
l'er)er~ sevketsin yahut hükumet Nan-
8ea ofisin pasa.post , ·ermemekte ta.an. 
~Ut gö.sterdiği adamları memleketin 
ç ve dr~ politikasına zarar vermiye -

Cek bir hale koymak, ve memleket için 
de iş sahalarına sevk imkanlarını ta • 

Otomobillere canavar 
düdüğü konacak 

Kaza neticesi olarak tramvay 
altında kalan kimselerin fazla kan 
kaybetmemeleri için planton yer · 
lerine, iki kriko ve bunları gönde ' 
recek otomobillerle tel kopması 
hadiselerinde tamire gidecek o • 
tomobillere canavar düdüğü kon 
ması kararlaşmıştır. Ayrıc·a bu o 
tomo billere nakil vasıtalannm, it 
faiyeye ve imdadı sihhi otomobi 
line olduğu gibi yol vermeleri hak 
kında sehir mcelisinden cıkan ka 
rar da 'imdadı sıhhi talunatname 
sine vimıi birinci madde olarak 
eklenİn~. subelere ve arnkadar . 
lara bildirilmiştir. 

Yunus 
getiriliyor 
Kadın cesedi işi de 
aydınlanmak üzere 
Ayasağada, Galata postaha· 

nesi veznedarı Hüseyin Hüsnüyü 
öldürenlerden Yunüsün Urküpte 
yakalandğınr yazmıştık. 

Dün sabah Ürküp jantlarına 
kumandanlığından gelen bir tel · 
grafta Yunüsün köyüne giderken 
ele geçtiği, fakat üzerinde altın 
saatin çrkmadığı bildirilmiştir. 

Yunüs hakkında tevkif karan 
olduğundan Ürküp müddei umu 
miliğine verilen katil Yunüs iki 
gün zarfmda şehrimize getirile · 
cektir. · 

Dün yazdığımız gibi Kasım paşa 

K • d ld k deresinde bulunan kadrn cesedine 
apso suz su 0 arma ait tahkikata da emnivet ikinci 

yasak şube müdür muavini Sabri ile ci 

Yapılan teftiş neticesinde Orta nayet masası memurları tarafın · 
dan devam edilmektedir. 

köy çe~mesi su memuru Arifin Dün akşam üzeri tahkik2.tın in 
çeşmeden kapsulsuz su doldurul · kişaf ettiği, bazr kimselerin yaka 
masına müsamaha ettiği anlaşıl · Iandığr söyleniyordu. 
mış, kendi be~ yevmiyesi kesil · Bu cinavet faillerinin de bu 
mek suretile cezalandırrlmrştır. günlerde e"ıe geçeceği muhakkak 

Bu münasebetle belediye reis· göıiilmektedir. 
liği şubelere dün bir yayım gön . ISAıKIN MARiFETi - Büyi.ika· 
cl'nn"iş, halkın sihhatini alaka • dada oturan ıs yaşında tsak, Çi 
dar eden bu hususa dikkat etme· k w d A k 
ven su memurlarının derhal vazi nar so agm a raçkonun ve ba 
f elerine son verileceği ve şube şef kal Müizin dükkanlarına girmiş, 
leri tarafından kontrolün şiddet · elli liraya yakın para çalmı~a da 

yakalanmıştır. 
lendirilmesini bildirmiştir. SUSTALI ÇAKI iLE _ Unka 

Ticaret Odasında panmda Aşır hanında oturan Er · 
Ticaret odasr idare heyeti bu zincanlı Nimet, Unkapanr cadde 

gün genel bir toplantıyapacaktır. sinden geçerken eskidenberi ara· 
Toplantrda oda bütçesi ile borsa sı açık bulunan hamal Yusuf önü 
bütçesi ve kadrosu hakkında gö · ne çrkmrş, sustalı çakr ile sol kü 
rüşülecektir. reğinden yaralamıştır. Hamal Yu 

Bundan başk~ komigyon~ulann suf yakalanmış, yaralı kadın has 
kendilerine .ırönderilen malları tahaneye kaldrnlmrştır. 

nkalara terhin edereli pa-ra ! Q.ES ....... - .ao.AulY.! 
malarr ve bu paralan mal sahip· ta Ç~rşan100 pazannda oturan Ha 

. san ıle Tophanede oturan Kara · !erine göndermeleri doğru olup 
olmRdığı konuşulacaktır. 

Resmi dairelerdeki 
elektrik fer 
Yangından koruma talimatna · 

mesine göre, bütün resmi daire · 
lcrdeki elektrik tesisatının her al 
tr avda bir muavene edilmesi ıa · 
zrındır. Bazı dafrelerde görülen 
noksanların ikmali için ke~ifler 
yapılmasına rağmen tamirat ya · 
pılmadığı anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle İstanbul vila · 
yeti içindeki resmi daire emirle · 
rine vilayetten bir yayım gönde · 
rilmiş, bmmkluklarm derhal ta · 
miri, telafisi kabil olmayan mad 
di ve manevi zararlara meydan 
veriJmcmesi, ihmali görülenlerin 
cezalandırılacağı bildirilmiştir. 

ÇenberFtaşın tam·ri 
On giin evvel yağan yağmur · 

Iar yüzünden Çenberlitaşta ye · 
rinden oynayan bir taş itfaiyenin 
merdiYeni kunılmak surctile a · 
lmmıştı. 

Çenberlitaşın her tarafr yeni · 
den gözden geçirilmiş, müstacel 
tamiratı icap ettirecek bir şey gö 
rülmemiştir. 

Taşın etrafının açılması, esaslı 
bir tamir yapılması ancak şehir 
planı yapıldıktan <Jonra mümkün 
olacaktır. 

hakkuk ettirmelidir. Kestirme yoldan 
bu iş böyle olur. Bu iki yoldan birini 
tercih etmeli.,, 

S. E. 

Yazısız Hikaqe: 

bet beş kuruş yüzünden kavga et 
mişlerdir. Karabet elindeki demir 
le Hasanm başına vurarak yara · 
lamıştır. 

PENÇEREDN DÜŞTÜ - Be • 
şiktaşda tramvay caddesind,e pos 
ta v6 telgraf dairesinin üstündeki 
apartmanda oh~ran 30 ya~mda 
Naciye pençereden sokağa düş · 
mü.~. belinden ve göğsünden yara 
lannu~tır. Naciye hastahaneye kal 
dırilmrştrr. 

Tramvay yasağı 
Tramvaylara erkeklerin önden 

binmeleri ve ön sahanlıkta sivil -
lerin bulunmamaları yasağı ehem 
mivetle tatbik edilmektedir. 

Zabıta ınemur]armm bunu her 
zaman kontrol etmeleri mümkün 
olmadrj!mdan bu yasağın tatbiki 
vatmanlarla hiletçilere bırakıl · 
mrştır. 

Yasağı tatbik ettirmeyen vat · 
man ve biletçiler üçer lira para ce 
zasiyle cezalandırılmaktadır. 

Çam kesen !ere ceza 
Her sene yıl başı miinasebetile 

çam kesilerek satrlınnsı bir idet · 
tir. Ağaçları koruma kanununa 
göre, çam kesmek ağır cezayı mu 
cip olduğundan alakadarlara ka 
nunun hükümleri hatrrlatılmakta· 
drr. 

Geçen senelerde olduğu gibi 
bu sene hemen çam kesilmemekte 
dir. Kesenler olursa C'amlarr mli 
sadere edileceği gibi kendileri de 
cezalandınlacaktır. 

lstanbul limanı 

Geniş projeler üzerinde 
ça 1 ış1lıyor 

İstanbul limanının ıslahı için bir 
mütehassıs heyetile liman genel 
direktörü tarafından yapılan in 
celemeler devam etmektedir. Ba 
zr gazetelerin yazdığı gibi ince · 
lemelerin bittiği doğru de · 
ğildir. Bizim yaptığımız tahkika 
ta göre İstanbul limanının islhr i 
çin çok ,geniş projeler üzerinde 
ehemmiyetle çalışılmaktadır. Uz· 
nıan Van der Porton evvelki 
gün antrepoları gezmiş, uzatıla -
cak rıhtımları gönnüş, ve liman 
genel direktörlü~ünün haritalarr 
üzerinde vaziyeti tesbit etmiş ve 
Şirketi Hayriyeye giderek huı·ada 
da incelemeler yapmıştır. Uzman 
dün vazife ile Ankaraya gitmiş · 
tir. Araya bayram tatilleıi giret e 
ğinden ancak bayramdan sonra 
geleceği sanılmaktadır. 

Liman genel direktörlüği.i, uz · 
man gelinciye kadar bazı mesele 
Ier hakkında istediği istat istikle· 
ri hazırlıyacak ve raporları terce 
me ettirecektir . . 

Lastik merdiven 
Liman genel direktörlüğü, lima 

rumıza gelen ecnebi seyyah gemi 
}erinden yolcuların inmeleri için 
kullanılan merdivenlerde A vrn · 
patla olduğu gibi değişiklik yap · 
tırmağa karar vermiştir. Yeni ~e 
kil, merdiven lfu;tikten yapıhcak 
ve merdivenle rihtim arasına bir 
köprü şeklinde konacaktır. 

Yolcular buradan ko!avca ine 
bileceklerdir. Bunun ir.in .. hazırla 
nan bir köprü, bu gi.inİerde gele · 
cek vapurlardan birine konacak 
ve tecrübe yapılacaktır. • 

T•mvay t•if"itleri 
Önümüzdeki haftanın sonun 

da t ramvav sosvetesi vedinci tak 
sit olarak Cumı1riyet Merkez ban 
kasma on beş bin lira yatıracak · 
tır. 

Bu para, halktan faz!a olarak 
alman bir milvon yedi yüz bin u· 
ranm taksitidir. 

Şehrimizde iltica etm ·ş 
olan Yunan subayları 

Yunanistanda genel nf ilanın
dan sonra memleketimize sığın · 
mrş Yunan subaylanndan yalnız 
yüzbaşı Merkuryo Vasilyu.s ınüs· 
tesna olmak üzere bütün subay -
lar Atinaya gitmişlerdir. 

Şehrim :ıde kalan tek Yunan 
subayı Sereı eski topçu fırkasm -
dan yüz başı Vasilyus da Istan · 
hula getittmiş olduğ11 ailesile bir 
likte bir hafta sonra dönecektir. 

Giden subayların buraya yaz -
rlıklan mekt11111ara bakılırsa. kra. 
lm çıkardığı karara göre cumuri -
yetçi subaylar Atina ve Selanikte 
oturamıyacaklardır. 

Maden kömürü ş·rketleri 
dev'ete geçecek 

Ereğli kömür şirketinin Eti ban 
kası hesabına satın alınması etra 
fındaki konuşmalor bu günlerde 
bir netice vermek üzereCir. Bu ko 
nuşmalarda bulunmak üzere şir · 
ket sermayedarları namına Paris 
ten !stanbula ,R'elen M. Boissier 
Ankaı·aya gitmiştir. 
Ereğli ocaklarından sonra diğer 

mühim kömür işletmelerinin c1e 
devlete intikah mevzuubahistir. 

IGezintiler 1 
Pasolardan 
konuşurken!.. 

Dün canıma yakın bir dostl 
konu§Uyorduk. Bu can adam) A 
nadolu kıyısında oturduğu içi 
cebinde karne tQ§ır. Şundan bu 
dan derken, söz, döne dola§a "Şi 
keti Hayriye" ye ,.eçti. 

Bilirsiniz ki, bu gibi ıirketle 
rin, devlet memurlarına gösterd1 
leri tek kolaylık olarak fU karn 
ler vardır. Devlet katında çalııan 
lar, öteki yolculardan bilmem ka 
paralık daha ucuza gidip gelirle 
Memleketteki yabancı kuramları 
bile okuma yaşındaki çocuklar 
polise. jandarmaya ve daha b' 
çok resmi varlıklara bu türlü k 
!aylıklar gösterdiklerini bildiği 

miz ifin, bunda yerli ve karele 
bir yardım ayrılığı görülemez, s 
nırım. Bir.den olduğu gibi, biz 
yakın bulunduğu için ötekilerde 
ilk bakııta seçilebilme•ini ne ka 
dar isterdim! 

lıte bu şirket ve şu pcuolarda 
konuJUrken, yeni bir dertle kar§t 
laşmı§lım. Dostum bana eledi ki: 

- Karnelerimiz üç ayda bi 
cleğiıir. Her üç ay ba§ında bir k 
re yenileriz. Dairede bir kartfık 
lık, bir kargaşalıktır, gider. Mü 
dür imzadan, daktilo yaz.makta 
usanır ve biz ele ikide bir yuvamız 
verdiğimiz bu rahatıızlıktan uta 
nırız. 

Yüzüne tuhal tuhaf baktığım · 

görünce: 
- Ya, eledi, böyle ife ... Hü • 

met tekaütlerin yoklamalarını ö 
lüm gibi takvimsiz bir ıeye karf 
senede ancak iki kere yoklar; I 
kat tirket, memurluğu dört kon 
trolJan gesirir. 

Dostum, bu yersiz titizlikte 
konufUrken, bence en önemli bi 
noktaya dokunmaml§tı. Onu J 
ben belirtmeğe falqacağtm. Bi: 
den olan bir kuramın, böyle bi 
karar vermeğe ncuıl lı.atlanclığın 
fcıfıyorum, doğrusu. 

Eğer ince elenir, sık dokunur
sa, bıı harekette hicve benzer bfr 
ıey bile sezilir. Bir memurun üç 
aycla hala memur kalabilmeıi bü· 
yük, üstnomal "levkalô.cle,, bir 
hal midir? ... Yoksa devlet katın • 
da istikbal, üç aydan öteye mi 
geçemez?. Bir memurun ömrü 
böyle kıldan ince kılıçtan keakin 
bir köprü üstünde midir? .. 

Bana kalsa bu karar, çok eski 
günlerin malıdır. Bir ~'mümeyyi
zin, bir başkatibin,, küçük bir lıır
grnlığı ile ma.sa emektarlarına yol 
verilen günlerin malı. Bugün m~
mur yasaları var. Onlar olmasa da 
lıakyerlerinin kapıları, ardına ka
dar açık. Kimıenin hıncı, kim.se
nin lokmasına musallat olamaz. 
Şu halde memurluğun ömrünü üç 
aydan yukarı sigorta etmiyen ka
falardan çıkma bu uıuf e bu top
raklar üstünde artık yer kalma· 
mış ltr. Şirket bunu anlamalı ve 
h:ç yoktan bizi incitmemelidir. 

s o~zgln 

ihtida edenler 
... 1 çoga ıyormuş 

Haber verildiğine göre son ay
lar içerisinde şehrimizde ihtida e 
denlerin sayısı çoğalmıştır. Geçen 
sene yıl başındanberi ihtida et · 
miş olanların sayrs1 70 den fazla 
dır. Yıl başına kadar da yüzü bul 
ması muhtemeldir. En cok enne -
niler, sonra rum ve mu5eviler din 
dcği~irmektedir. Hari~ten mem 
leketimizde kalmak icin ı.telenler· 
den de *Imanların biivük bir ek 
s~riy.etl.e ihtida ettikleİi tesbit e· 
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Ekonomi Bakanlığının 
barem maaşları 

• 
yenı .................... !Vitrin çarşısı 

Ankara, 19, (Telefonla) - E· 
konomi Bakanhğ ımemurlan ba· 
rem kanunu Umumi Heyetçe ya · 
rın ( R'\lgün) müzakereye konula 
caktır. Yeni bareme göre maaş · 
lar ~öyle olacaktır: 

Vilayetlerdeki idareler maa§ -
lan: Baş müdürler 70; müdürler 
70, 55, 45, 40, 35; memurlar 25, 
22, 17,5 16, 12, 10;, mümeyizler; 
katipler vesaireler 10 dan 40 aka 
dar 6 mimar 70 lik; yedi mimar 
55 lik; 9 mimar 45 l:k; avukatlar 

1 eş1 ii masuniyeti kaldı
rılmak istenen sal}lavlar 

Ankara, 19 (Telefonla) - Lut. 
fi Şükrü (Antalya) ve Haydar 
Rü~tü (Eskitehir) in teşrii maıu -
niy~tlerinin kaldırılması isten -
mişsc de kabul edilmemiştir. 

Çekirge kongresi 
Ankara, 19 (Telefonla) 

Şamda toplanan çekirge kongre . 
sine giden Ziraat umum müdürü 
Abidin yann (bugün) Ankaraya 
gelecektir. 

25, 35, 40, orman müheıwliıleri 40 
35;, orman memurları 16, 10; zey 
tinlikler fen memurları 30; Gura· 
ha hastahanesi operatörleri 55., 
bat eczacı 40, eczacılar 35, 30; 
hemtireler 15; idare memuru 30; 
ayniyat muhasebe memuru 20; 
iaıe müdürlüğü katibi 16, memu· 
ru 20; vakıf paralar müdürlüğü 
70, mıihasebeci 40, bat katip 30, 
ki.tipler 12, 16, 17; veznedar 20, 
muavini 6; tahsild·ar 12, muham · 
men 25. 

Sar1kö11 nehri 
Ankara, 19 (Telefonla) 

Sarıköy nehrinin Beyceğiz bara -
jına akıtılma ameliyesi, Tarım 
Bakanlığının kararı ile batla · 
mıtlır. 

' _____ , 
iskele b·r türlü 
kaldırılamadı 
Mrsır carı:ısmm ketenciler ta · 

rafındaki kapısının üzerinden i · 
ki sene evvel birkaç taş düsmüş, 
beledi başka taş dü§mesi ihti · 
malini düşünerek buraya bir is · 
kele kurmuştu. 

Taşların düşmesine kapmm ü· 
zerindeki odalarda bulunan co · 
rap fabrikası makinelerinin "'se · 
hep olduğu ileri süıiilmü~, maki · 
nelerin bulunduğu odalar da be· 
lediycce mühürlenmişti. Bu yüz · 
den fabrika sahibi belediyeyi da 
va etmişti. Dava hen-Uz neticelen 
mediği için iskele kaldırılmadığı 
gibi kapr da tamir edilememekte· 
dir. 

Buradaki esnaf iskelenin kaldı 
rılmasr için belediyeye yeniden mii 
racaatte bulunmuşlarsa da kendi 
lerinc yukanki cevap verilmiştir. 

lstanbul buğday vaziyeti Kok kömüründe toptan 
Ankara, 19 (Telefonla) - A· satış yapılmıyor 

likadar dairelerden gelen malu • 
mata göre İstanbul buğday piya- Kok buharnınm önüne geçmek 

Evvelki akşamki konser 
muvaffakıyet kazandı 
İstanbul belediyesi konseı vatu

var konserlerinden ikincisi evvel
k: aktam "Saray,, sineması salo
nunda verilmittir. 

Nimet Vahid, Licco Amar, 
F t-rdi von Statzer ve Mes'ut Ce -
mil taraflarından verilen bu kon
serde keman, piyano ve çello ile 
muhtelif garp bestekarlarının e -
serleri çahnmıttrr. Sanatkarlar 
sürekli olarak alkıılanmışlardır. 

Konserde ıan yapan B. Nimet 
Vahit, çok alkıtlanmıf, program 
harici de iki ıan yapmııtır. Ken -
disine bir buket de verilerek, tak· 
dir eseri gösterilmittir. 

ilk konser gibi, ikinci konser 
de rağbet görmüttür. Salon, tama· 
miyle dolmuıtu. Yer bulamayrn 
dönenler de vardı. ilk konsere ge
lt-n il ve ıarbay Muhittin O stün· 
dağ, bu ikinci konserde de hazır 
bulunmuıtur. için Ankara kooperatifince Al · 

ıasının timdiki vaziyeti gayet sağ- manyaya sipariş edilen beş bin ---------------
lamdır. Y almz son günlerde ha - ten kokun sene başında 3500 ton [ ·-K H ~ , ___ ısa__ abe __ rıer vaların bozuk gitmesi piyasaya hık ilk partisi beklenmektedir. . - -- , 
az mal gelmesine sebep olmu§tur. Üst tarafı kanunusani ortaların· 
Müstahsillerin ellerindeki malı da limanımıza getirilecektir. Di • 
satmak istememelerinden fiatler ğer taraftan, kok buhranım önle 
a ' ınek için de Ankara kooperatifi 

e 15 para kadar bir yükseklik le yerli antrasit fabrikasr toptan 
görülmektedir. Bu itlerle meığul satışları kaldırmıştır. Alıcıya on 

"' Deniz ticaret müdürlüğü ta · 
rafından tStanbul limanının tarihi 
ve iktisadi vaziyeti, meYcut vesa· 
iti vesairesi hakkında büyük bire 
ser hazırlatmaktadır. 

olmak üzere Tarım Bakanlıg~ın- tonda fazla ~·en'lmemekte ue pe ,,. Mason teşekkülleri!1in lağ . 
ISTANBUL - 17 Univenıiteden nakıı. ln t n • • 1 vından sonra belediyeye geçen 

kılp dersi. (Hikmet Bayur). 18. Ayda opera dan Asaf stanbula hareket et - rakende fiyatle muamele yapr · Beyoğlu merkez binasına ait mu 
sı (bfrlnct ve ikinci perdeler). 19,30 ulusal mittir. maktadır. amele tamamen bitmiştir. Bugi.in-
ekonomı ve artbrma kurumu namına yük • K H d 1 d 
sek 1ktısat ve tıcaret meıctebt taıebe cemı _ asap asanın nere e er e Kadıköy binasının emniyet 
yetı tariltmdan ıKSylev. 20 muhaut plAklar. 1 1 ld h l sandığından r:1karılma muamele· 
20,30 stUdyo orkestruı. caz ve tango rnıp. YABA n C 1 POSTA O ugu meç U si yapılmaktadır. 
lan. 21,85 l!IOn haberler. aat 22 den ııonra _,;_-....----------..:0.-.:--:...'l'-,-~nltô nlur ayıp oıaugu Jö/Jl - ... K1ü'Sa yag:m J\ar ooyu ııı sun 
Aııadollr ajansının gazetelere mahsus bava. Surı·yede lan Beyoğlu Balıkpazarmdaki ka· timi bulmuştur. 
d1.ıı aervls1 verllecekUr. sap Hasan hakkında du""kka"n kom d .. · "' Köstence en goçmen getıren 

BCKBEŞ: sM m. - ıs - pllk ve haber Y şularından bazı . malUınat almak Cumuriyet vapuru seferlerini ta · 
servisi, 18 .Jonel Crfste orkeatraaı, 19 ıKSzler eni hüku""' met Ülere bir arkadaŞilnIZI gönderdik. d 1 k . 
20,15 konserin devamı, 20 haberler, 20,15 vır til etmi~ ve tamir e i me üzere 
tuoz piyano mllzlğl, plAklan, 20,55 sözler, 1 k 1 k Hasanın komşuları, onun bi • havuza giııniştir. 
21,1s koro konseri, 23 bir lokantadan mUzik nası uru aca raz asabi olduğundan bahsediyor ~· Polislerin yeni kiyafeti tesbit 
:ı:ıakll, 23•45 fransızca ve almanca haberler, Şam (Kurun) - lyi haber a · lar. Fakat şimdiye kadar kimseye edilmiştir. Bu elbiseler ayni renk 
24 

hafit mllzlk plAktan. lan rnahfellerin verdiği malfıma • zarar vermemiştir. Hali vakti çok te ceket ve pantalonla brlikte ya 
VARşovA: us9 m. - 17•15 orkeatra, ta göre Fransız fevkalade komise- yerinde imiş. Dükkanında bir ka· kada sulh Ye emniyet i~a:-eti ola · 

17,45 Çocuklara, 18 Reportaj, 18,20 aollııt ıar t" l 1 d d l{aybolduk 
ıo _keman mUziğf, 18,50 spor, 19 ııUel kon _ ri kuvvetli bir hükumet teşkili i· 1P m un uruyor u. · - rak bir defne dair bulunacaktır. 

• ııer, 19,so sözler, 19,45 plAk, 20 sözler, 21 mo. çin tertibat almaktadır. Yeni hii . tan sonra çocuklardı bir.h müddket .,._ ... __ ... ., ......... ı --•~n,..wı.uwını• .. = .. ,""""''--
ııoııg- (günUn dedlkoouau>. 21,10 senfonik kon kfunetin, milli itimadı kazanmış dükkanı i~letmişse e, nı ayet a· - --- ···-·-· 
Ber, (Fitelbergln idarealnden). 23,30 dana mu olmasına ehemmiyet verilecektir. panuşlardır. ş e k e r 8 a y r a m 1 
zıği naıdı. Kabinene tadilat yaparak bu ne · Şimdi kapalı bulunan kasap ............... . 

\'tYANA: 151'7 m - 18,20 Tlrollii kompo. ticeye varılamadıg-I takdirde ka . Hasanm dükkanında, bir şemsiye 
lslanbul .Jlüftülüğündcn: zltörlcrln eserlerinden (İnsbrUkten nakil). 1 ·· tutan bı'ı• kaç 

bl'ne degı-'ştı'ı·ı'lecektı'ı·. Hu··ku·met ve pas anmaya yuz 19 haftanın beden sporu haberleri, 19,10 Tu. kl kl k k 
rtzm, 19,25.gen!:lere, 19,45 haberler, 19,55 o. reisi hükUmetini takviye için bir satır ve masat parma 1 ı ·epen 
peradan nakil, Riebard Wagnerln "Lohen • hayli teşebbüslerde bulunmuş ise ten görülmektedir. 

Birind kanunun 22 inci pazar 
günü Ramazanın yirmi altısı ol. 
makla ak:;ıamı (pazartesi gecesi) 
leylei kadir ve 'n inci cuma günü 
de bayram olduğu ilfın olunur. 

grin" opera.ar, 
24

•
05 

sorgulara cevaplar, 24• ae muvaffak olamamıc::tır. Çünkü Sovyet konso1os1ug"' unda 
Ui sokak havadlsuerl, 24,30 cazbant -:s 

mülteciler hükumetle teşriki me · du··nku'" çay şöleni 
MOSKOVA: nu m. - 18,so Trio kon • sai etmemektedir. 

serf, 19,20 radyo eollatJerl tarafından Webe. b k 
rln "FrelschUtz" operası 22 yabancı dillerle B ht ·ı.... i Başkırdistan Cumur aş anı, 
konreranslar. eş mu ar Vl aqe e ve Başkırdh~tanm tanınmış tiyat · SADAKAl FITIR 

BERLt.'V: ss1 m. - 21,30 Balladlar cuı. ayrılıyormuş ro muharrirlerinden Bay Tahiro -
ve, Brabms, Şopcn). 18 hafit mUzik, (Bala • fun şehrimizde bulunması miina· Buğday 

Arpa 
rzüm 

En iyi İ~rj 

17 K. 16 K. 
U ., OJ 

son 
HI\. 
00 ıayka orkestrasI), 19,30 spor hareketıert, Diğer taraftan "El ittihat." ga· sebctile Sovyet İstanbul general 

19,40 aktUallte, 20 eğlencen mUzik. 21 ha. zetesinden naklen Halepte çıkan konsolosu tarafından dün akşam 
berler, 21,10 ''Bruder Luatfg., adlı Uç perdeli "Vahdet'' gazetesinin yazdığına tanınmış tiyatro muharriri ile ts - no .. so .. 
radyQ operam, 23 haberler, 23,SO tarlhl y&. göre Suriyede hük-fımetin çıkardı- . . ·f tı .. 
yım. 2-i eğlenceli gece müziği. (Sopran 1le). tanbul şehır t1yatrOSU at IS erını 

S D 

BAYRAM NAMAZI 

İıt~nbul Belediqcsi 

.$ehir]ı.ga t l'OSU 

111111111111111 

111...111 

Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

Ekrem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reşit 

Fransız tiqatrosu 
BALK OPERETJ 

Bu akşam 

20.30 da 

TELLi TURNA 

BilJlk Operet 

- ,.., - ~ ' 

:~ 1 .,: \. 

- ~r ........ \(t.;~ ( ' 

~ ~d 
HALK OPERETi 

Yazan: Mahmut \c.-,..:i. Müzik: 
Sezal Ye Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon 41819. 

F4atlar: 35-50-60.75.100 Loca 400--300 

ğr yeni cemiyetler ve sendikalar tanıştırmak için bir çay şöleni ve 
kanunu üzerine muhtelif şayialar rilmiştir. ===: Ezani saatle 3 19 
dıolaşmaktadrr. Bu arada eski mec Bu şölende bazı muharrirler de Yasati saatle s o:; 
lisin intihap müddetini doldurmak bulunmuştur. 
üzere bulunmasından dolayı yeni Bay Tahirof evvelki akşam şe· ............................................................ . 
ıneb'usların üçte birinin bu cemi- hir tiyatrosunda Hülleci piyesini 
yet ve sendikalar tarafından seçi-1 seyretmiş, dün İstanbul müzeleri.' - Gt!çmiş Kurun/ar: -
leceğinden diğer üçte birinin hü · nini Ye C::~ğer bazı yerleri gezmiş - 20 l\arıuı ur', d 1921 
kumetçe tayin olunacağındıan bah tir. Mevıukan aldığımız malumata 
sedilmektedir. İntihabatın bu şe - Bu akşam, Parise mütevecci · nazaran J'unanistanda bulunan 
kilde ikmalinden sonra meb'usla _ hen şehrimizden ayrılacaktır. üseranuz pek gayri insani şerait 
rm kendi aralannda toplanarak Fransada bir müddet tetkiklerde ve nwmelcita maruz bulunmak 
mıntakalarınm istiklalini ilan e _ bulunduktan sonra Sovyet Rusya· tadır. Harp esiri zabitlerimi:den 
decekleri, bu suretle Suriyenin ya ve Başkrrdistana dönecektir. bir kısnu Atina civarında pek ipti. 
mahalli muhtariyeti haiz beş vi • dai ve lıc1· türlü hıfzıssıhlıa şcrai. 
lfıyete ayrılacağı söylenmektedir. Naşit - Ertuğrul Sadi tinden mahrum bir hapisltanedt! on 
El ittihat gazetesindeki diğer bir H A ı I D E be.,, yirmi t'e yüz seneye malılı.üm 
habere göre dıe bu beş vilayetin u Sehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda ı·e merkuf bulunuyorlar. /~gal sulıa 
mumi hakimliğine sabık Surivc Bu gece saat 20,.10 ""' 1 sından toplatılıp götürülmüş olan 
devleti reisi Ahmet Nami getiri . HÜLLECi ' tıürülerlc beraber ayni feci şarta 
ıecektir. Diğer taraftan cemiyet ve ' tabi tutulan üsernmızın ia~<:leri ga 
sendikalar tarafından yeni yapı _ Komedi 4 perde. yet fena ve noksandır. Diğer b~· kı. 

Yazan: Reşat Nuri sım zabUlerimiz de Lefke isimli kü· 
lacak intihapta temsiJi ana51r u -

H ta f t rük bir adada ma/ıpu.~ Tıul11nmnk. 
sulüne riayet edi1eceğ'i ve hu sen· er ra a ramvay tadırlar. 
dikalardan bir, meb'us seçileceği Telefon: 221~7 
ilave edilmektedir. 

Kazananlara altın ve g 
müş madalyalar v~riliy 

Altıncı artırım ve yerli malı 
di giinünün bittiğini dün yazm 
tık. Ulusal ekonomi ye arttırı 
kurulu taraf mdan te2 tip edil 
vitrin süsleme yanşr da bitın 
sonucu a1ınnuşt1r. 

Jüri heyeti dün ak~am lttan 
bul, Beyoğlu, Kadıköy cihe 
!erindeki mağazalanm gez 
ıniş ve neticeleri şu şekilde tes 
etmiştir. 

İstanbul cihetinde birincili 
yerli mallar, ikinciliği, ! pekiş 
14 numaralı vitrini üçüncülü"' 
Oruzdibak, dördüncülüğü !peki 
şin 13 numaralı vitrini, beşinci! 
ği, Hasan Pertev, altıncılığı Ne 
cip ltriyat, yedinciliği Mak 
mağaza, sekizinciliği, Ahmet Fa 
nıki, dokuzunculuğu Şişman Ya 
ko, kazanmştır. Beyoğlu cihetin 
de birinciliği Yerli mallar paza 
rının 20 numaralı vitrini, ikincil 
ği yerli malar pazarının 19 num 
ralı vitrini, Ü<~Üncülüğii N ober B 
haryan, dördüncülüğü Bursa pa 
zarı, beşinciliRi Rovayal kazan 
ımşlardır. Kadıköy cihetinde bi 
rinciliği Asador, ikincilği Züm • 
ıiit Düğme. üçiincülüW Şark me 
kez ecza deposu, dördiincülü ..... 
yerli mallar, beşinciliği Türk ka 
des bakkaliyesi, altıncılığı Ekon 
mik kollektif şirketi kazanmışla 
drr. 

Kurum hunlarrlan birincilere 
aJtm. ikincilere gümüş madaly9 
ve rliğerlcre de takdirname vere 
ccktir. 

Limon fiyat:arı niçin 
vüksek . _ 

Limon ticareti yapan au'Kfilln • 
)arın hale alınması üzerine li -
mon fiyatlarında hafif bir yük~ 
liş gözükmüştür. Buna sebep, lı' 
ınon tüccarlarının eski dükkfınlaı1 
na ait kira ücretlerini de vermele 
ri gösterilmektedir. Belediye bıl 
tüccarlara kısa bir zaman ev,·el 
hale girmelerini hildirdiP:i ir'~ 
hunlnr eski cliikkanlarla ohm ırtt 
kavelelcrini bozaııwımşlar \'~ htll 
pavyonla:·mda verdikleri kira i;c' 
retini limon fivatlerine zammet • 
mişler<lir,. -

Yeni l·a· fer 
Külti.ir isnckterlc1j.1in ~·aptıld:ı: 

rı tetkiklerden rnma lstan bul vi1il 
yetile cevres;nde hu sene miITct 
mektepleri açtlma:va karar vr ·il · 
mişti. Buna ~ebet> olarak, millet 
mekteplerine viluyetin p!u·a avır' 
maması gösterilivoı'S'l da. im kiki 
sebep halktan f'O~umı·1 yeni hr.1 f 
leri tamamile i5iir<>n 1ni~ hulunr·~ 
srdrr. Yanılan t('ILldk1en1e ,·cııı 
harflel'i bilınh·erı1 °r viizde be·~ k, 
dar görUnmcktcclir. · · 

r·Açıi<KonuşMA ] 

"Yuca Ülkü,,'lÜn adresi 
BAY KEMAL ARIDURUY .6'~ 

- Yüce ülkü mektebinin adresi 
şudur: İstanbul, Cağaluğlu, Ya' 
nıksaraylar sokağı, Yüce ülkii. 

ı'Jlatbaanu:a G<•lrn Eserler. ...................... 
Ho.ivut 

Holirnt'un 209 uncu sayısı güzel r" 
simler ve "Son lfarakol,, isimli rnrıı111 

mevzuu ile "Musa dağı,, filminin ~ 
son haberlerini yüklü olarak çıkrıt1r' 
tır. 

P~rşembe Gazetesi 
16 sahife olarak Ye dolgun münd~ 

recatla çıkan Perşembenin 38 inci si 
yısında Habil>e l\lolla (Hailde) pet # 

şembe okuyut>ularile konuşuyor. JJll,.
dan başka bir çok yazılar, re.qntl11' 
romanlar mecmuayı zenginle~tirntt1' 
tedir. Tavsiye ederiz. 
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ın BHınn fielRRler! 
Yazan: Ernst Petrih 

=--- - -

bKONOMi 
Almanya bizden 
ekşi elma istiyor 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. J(oca, hasta karsına üzüntü ile tırladı. Kümeste kapalı kalan ve 

sordu: gugurdıyan horozla gıdaklıy:ın ta· - "lyi söylenilirse dinlemesini 
- Nasılsın? Biraz iyicesin ya? vukları, hüITiyetlerine kavuştur - fath elmalar Alman yada severim.,, 

Yataktan kalkabilecek misin? du, avluya avuç avuç arpa ve mı- 1 rağbet bulamadı - "Bu gece öyle bir yere git 
Kadın, güçlükle doğrulurken, sır serpti. Fakat, iş bununla tamam mek istemez misiniz?,, 

içini çekti: }anmamıştı. Kansı, her gün han· Almanyada taze meyve itleriy- - "Siz de beraber gelirseniz 
- Kalkmam icap ediyor. Ben gi tavuklann yumurtlıyacağmı ev· le meığul bir müessese buradak: giderim.,, 

kalkmazsam kim iş görecek? velden anlamak gerek olduğuna bir ticarethaneye yazdığı mektup· Hulfisinin gözleri parladı. Du -
- Yok, yok! Sen yat. Ben bu - kanidi. Bunu anlamak için de, on· ta tunları bildirmittir: daklannda bir zafer tebessümü be 

gün izinliyim. Ev işlerine baka · lann arka taraflarım elle yokla • - " Gönclercliiiniz Gümüıha lirdi: 
rım ! mak lazımdı. Adamcağız, en çok ne ve Görele elmaları Almanya - "Hanım efendi ... Hakikaten 

Bunun üzerine kadın, kocası yumurthyan tavuklardan bir kaçı gelir misiniz? Ne kadar lütufk!r · 
veznedar Müllere bir atkım tali . nı peşi sıra avluda dörtdöndü. Bir· nın ancak birkaç yerinde beğe- smız ! Bu Iütfünüze nasıl mUsta . 
mat verdi. tık iş olarak ineğin sü· kaçım yakaladı. Ancak, onların nücli. Bu kadar az müıteri bulma hak olduğumu bilmiyorum ... Maç 
tü sağılacak ve süt kaynatılacak· arka taraflarım 0 kadar acemice •ınclaki aebep, elmaların pek tat!: kada camlrklar aruında bir ha. • 
h. Ev işi gören erkek, kovayı kap. yokladı, ki yumurtlayıp yumurtla· olma•ıclır. Son zamanlard"' Al · vuz başı v:ar. Orada iyi sesli san' 
tığı gibi soluğu ahırda aldı. İne . macak niyetindıe olup olmadıkta· manyada ekti elmalara rağbet art atkfı:dıarı· o~uyorlar. lster:seniz ora 
ğin önüne biraz yeşil atarak, al. nm bir türlü anlıyamadıktan baır mı§, hatta Ka!ilorniyadan bile Al. y:ı gı e ım ·" 
çak iskemleyi altına çekti, suratı ka, cam acıyan tavukların çığlık - ''Haydi gidelim.,, 
asık bı·r halde ot d ·k· 11 d' manyaya ehıi elma gönderilmi• Gı'ttı·ıer. ur u ve ı ı e e çığlığa gıdaklamaları ile ye ı ma· • 
birden ineğin memelerine yapıştı. halle ayaklanmadı gerçi. ltıkin ka· tir. Bu yeni rağbet karşıaıncla - 6 _ 
llkin süt sızmadı. Lakin yavaş ya· nsı yatakta huysuzlandı! Türkiyeclen bize ekıi elma gön· Otelin meyilli bahçesinin kapısı 
vaş iş yoluna girdi. Sütü ineğin Pat pat kanat çırparak kaçı _ clermenizi tavıiye ederim.,, yanında duran taksilerden hirine 
memelerinden kovaya -aktarma şan tavukları, onları heyecanla ba Bu ticarethane bu mektup üze bindiler. Şoför motörü işletti. Bir 
eden veznedar, ocağa çalı çırpı ve g" ırurak bekli.yen horozlrınm hi · . Al b' 'k' . k . taraka, bır sarsıntı, ondan ~onra 
bı·raz da k"' .. t "d B 1 b' rıne manyaya ır 1 1 partı e , . aı·"', b"'. Tal'"'ı'm meydanına doo-r., ugı yıg ı. un an ır mayesine bıraktıktan sonra, ceza '" " ~ ~·"' 
kibrit çakıp tutuşturdu. görmüş bir mektep talebesi gibi elına göndf:t'mİ§, bu elmalar ümit yüıiidü. Orada sağa döndü, Har. 

Çocukları uyandırmak zamanı mutfağa döndü. Şimdi sıra toz . edilen bUyük rağbeti gCSrmüttli... biyc~e doğru yol almnğa başladı. 
gelip çatmıştı. Baba, çocuklarını ları silmeğe, ortalık süpürmeğe, Memleketimizde bu evsafı haiz Samınıe ile Hulusi yanynna, fakat 
pek o kadar okşar gibi uyandırdı, tahta silmeğe ve patates ayıklayıp elmalar Rizede yetitir, ıimdiye biribirlerine pek bitişik oturuyor 
denilemez. Onları hızlı hızlı sars· yemekpişirıneğe gelmişti işte.! Toz kadar da ekti oldukları için lstan- lardr. Kadın. Hulı'.isinin sıcaklrğı· 
tr. Çocuklar telaşla kalktılar, ser - lan .,1·lerken, bundan öte bır kı · b 1 . d f 1 .. . b nı duyuyordu. Acaba şaraptan mı 

t · · .. d d ı "' u pıyasasın a az a mu,terı u- nedendı'. Her ne hal 1'se Samı'me sernsepe gıyınmege avran ı ar. sım angaryadan olsun kurtulma · 
Baba, üstlerine tereyağı sünnek nm çaresini araştırd1. Nihayet ha· lamazdı. Amaıya, Gümüthane, müvnzcnesini tamamile gayip et 
üzere bir kaç dilim ekmek keser şını içinde bir şimşek çaktı. Kom _ elmalarına niıbetle pek aıağı mişti. Çünkü kendisini birdenbire 
ken1 yeter derecede becerikli o - şulardan bir kadına koştu. Dert fiat ıörürdü. Almanyadan ge- Hult1snin omuzuna dayanmış bir 
lamadı doğrusu! Dilimlerin kimi yanarak yardım diledi. Kadın, ye· len ıon talepler karıııında Rize halde gördü. Bu vaziveti bozm2k 
ince oldu, kimi de kalın ve hemen mek işine yardım etti. O, bu aralık elmalarmın kıymeti artmıttır. Bn· ve doğrulmak ir.in kendisinde ıa 
hepsi r~rpık çurpuk! Bı'r a ] k b zım olan kuvvet ve kttdretı· bula · 

r- ' ra 1 öteki işleri yapıp, ancak u tıuret· gün taze meyve itleriyle uğrqan d 
"ay!" diye bağırdı. Elini kesmiş - le hasta karısına ög"le vakti sıcak ma r. 
ti. Daha elı'nı' sa v kit b l ihracat tacirlerin mütemadiyeu Hulus.. ı' hı'"-· .. ~sı'nı' çıkarmıyor, ha · rmaga va u a· çorba yetış· tirebildi. Saat on üç · """" 
madan, kulağına bir foşurtu gel • t'" 1 piyasada Rize elınası aramakta reket etmiyordu. Sanki omuzun · 
di. Ocaktan gelen bu ses, kabaran u ·Saat on üçtü. İnekle meşgul ol· dırlar. da ürkek bir kuş otw-uyordu da 
ve kabından taşan sütün imdada mağa, onu çayıra salmağa 81ra Bununla beraber Almanyada o_nu iirk~tmekten korkuyordu. Sa 
çağırışı! Kabı ocaktan yere indir geldiğini düşündü. Akşam üstü de beklenilen yalnız ekti elmaları- mıme ?ennden gelen ufyl~uya ben 
diği sırada, bir elinin beş Ye öteki gene bir nöbet süt sağdı. d '"ld' zer hır şey duydu. Hulusı konusu-
elinin bir parmağı yanmıştı. Buna ği · b' mızlheıı ır. . 

1 
. . b 

1
... yordu. Onun ne söylediğini Sami 

rağmen, sütün ocağa akıp alev a - Karısına akşam yeme nı ır racat tacır erımız, am a aı ıne anlamıyor, fakat ~esindeki ok 
ev yanan ıttesi Y. an yarıya söndürii tepsi içinde götürdüğü Yakit. kı - ~lcrine ae büyük ehemmiyet 'Ver ~aytcr ahengin, oütün hasselerini 

· mıldamıya mecali kalmamıştı. o: k 
şünün önüne geçememişti! nun yatağı yanma çöktü ve der. mektedir. Bilhuıa elma ambalaj. apladığım hissediyordu. Uuk · 

Acele acele çocuklarının fin - mansızhkla sordu: ları Almanyada beienilmektedir. l~rda hış1ldıyan bir su sesi gibi işi 
canlarına süt koydu. Bu yaramaz. K ~ b htan k Elma ihraç eden müesaeıeler el· tılen bu sedanın hafif ihtizazJarr 
lar sütü içip te evden ~ıkbklan ve - ancı"'u"' sen ~ a a · . . ' na kulak vermek Samimeye kafi 
mektebin yolunu tuttuklan vakit, şama değin bütün gün durup din · malan bırer bırer kadın amele va gelivordu. 
r~h~t .bir.nefes alarak, ellerini işi lenmek bilmeden çalıştığın halde, artaıiyle ayırtmaktadır. HulUsi ·sustu. Otomobil sokakla 
nı bıtınnış olmaktan duyduğu nasıl oluyor da yorgun düşmüyor· içlerinde üzeri lekeli, benekli n aydınlatan büyük elektrik lam 
memnuniyetle oğuşturan vezne · sun? Halbuki, bak, ben hir gün ev olanlar bir tarafa aynlmaktadır balarının önünden pectikce nf~k 
dar, birdenbire ahırdan domuz · işi gördüm ve bitkin bir haldeyim. Elmalar birer birer ayrılmcs göl~e parralannın bir ·anda Hulfı 
ıann Çagı.., nşı ı·ıe yenı"den h,"'tıı· - Bu işin sırr, hikmeti nedir? sinı·n yu··zu··nden ka. t•w· .. u~ kiğıtlara sarılıp ıandıklara iıti.? .. .. yıp geç ıgı go . 
nızlandı. KendıiJerine yiyecek veril Kansı, gfüümsedi: ruluvordu. 

. "h 1 .. d B·ı . h t h 1 · edilmektedir. Elmaların aralarına Nı"şantaşından Ma"kava do··n . mıyen, ı ma e ugnyan omuzlar, - ı gı, ma are, esap ı ış ,, 
bu halden homurdana homurdana görmek! Fakat, merak etme, ko • yolda zedelenmemeıi için kağıt - dükleri sırada araba içinde hasıl 
şikayet ediyorlardı. lyi, ki bu şi . cacığım, ben kendimi iyi hissedi · lar da konulm!lktadır. Elmalar i. olan sallantrdan bilistifade Hullt · 
kayeti kansı işitmedi! Veznedar, yorum. Yann yataktan kalkaca · çin ayrı sandıklar yapılmaktadır s~. yüzünii epiyce Sami menin yii • 
onların yiyeceğini de bir çift kova ğım, merak etme ! Maalesef bazı ihracat tacirleri ha- zune yaklaştırdı. Kadın uzun kir 
içinde götürdü ve yalağa döktü. Kadtn, iyileştiğine seviniyor - li elmaları petrol sandıklarına piklcrinin nerdesi arıcas;ndan bu · 

Saat ondu. Veznedar, ancak o du. Erkek de onun iyileştiğinden doldurmaktadırlar. Bu yüzden el- ~u gördü. Hulfisinin ağzı, otomobi 
zaman, unuttuğu bir şeyi daha ha· dolayı sevinç içindeydi. Yalnrz a· lın nençerc tarafından iceriye doğ 
bir "O." olduannu tenvı'r etmekle rada bir fark vardı. Koca, bu iyi • malar yollarda bozulmaktadır. ru döndüğü jçin karanlıkta gayip 

0 0
- }eşmeden dolayı iki kat sevinç Fakat bu tarzda ambalaj ya · oldu. Yalnız beyaz dişlerinin elek 

kalmıyor; Türk dini ve diniyatı duyuyordu! Ağzı kulaklarına va· pan tacirler de yavaı yava§ azal· frik kıvılcımları gibi paııldadıg""ı 
tarihinde kimsenin hatırına gelmi- rırken, şöyle dedi: maktadır. görüldü. 
yen bir hakikati meydana koyu - - Kadm, erkek her ikisi de yer Elma, portakal aibi mallarımn:, Samime aradan dakkialar, sani 
yor, ki o da "nezir" manasına ge- li yerinde gerek! Herkes hangi i · d ... 'b' K .. t yeler gectiğini bilemedi. Yalnız 

· hl. · · · ·· te · d ı· ıeçen yaz ıgımız gı 1 01 ence h.ı·r ."'ı·alık. zevklı' bı'r dalrnnlık ı' ~ len "aJak" kelimesinin men-i • şın e ı ıse, o ışın us sm en ge ır '"' ,..,. 
dir. Bunun İrindir ki baba, c:-ddı' şüphesiz! Sen mutfak v. 8. de, ben yoliyle sevkedilmektedir. Bu au . çınde Huh1sinin yüzünün kendi yü 

:ı- veznede! retle Köıtenceden Berline bir mai züne yaklart.Tğınr hatırlıyor. 
ili manasına ıelen "aclağ" ile ne- ------------- bet günde aitmektedir. Yolun kı- Bu esnada otomobil sağa MPa

zir (ceddi ili putuna, yahut meb-1 .. ----ıı--ı---.... ---=1 aalıiı da bu nevi ihracat malları rak dik bir yokuşt..-ın aı;ağıya in<li. 
de ve menıe diye inanılan obje Takvİm:?o~uniıu~~~ mızın Merkezi Avrupada daha Ve bir hah<_:enin kap1sı önlinde 
ferefine tahsis edilen, vadedilen =====iM-Ramazan '25Ramuarı rok rağbet görmesine aebep ol • durdu. Şoför <'tomobiJin kapISlnJ 

) 1 ' el ,, ı ~ açtr ve ~rı·rt :ıı·ak .· fey manasına ge en 'a ağ ke i- muıtur. ~ 
1 • • • ı - "Geldik efendim!.. Diyincc 

me erının, etımo ojik analizi ay- Taze meyve ihracatın daha z:iya- Samime derin bir uvkudan uyanı 
nı olmakla beraber, sonradan al • de artmasında batka sebepler de ronnuş bribi ürkerek kendine gel 
dıkları manaya göre, kök mana - vardır. ltalyaya karıı zecri tedbir di. 
aından ve eklerin rolünde az çok tatbik eden memleketlerin halya· Evvclfı Hulusi cıktı \"C Sami 
deği§imler olabilir. d•n mal aJmadıaı malumdur. Bu meye otomobilden- çıkarken yar 

["Ab el el • dım etti. a, e e, ana, ağa, aya, yüzden İtalya portakal ve elmala 
l k ,, Ondan sonra kadının koluna gi 

a tı, tura, arpa, ara ıözlerininı .. __ , __ _,._ ______ -: rı da eıki mahreçlerini kaybetmİf· rerek onu bahçenin ~·okuşundan 
bu bakımdan analizi ile bu bahsin lerdir. Türkiye portakalları bu va. a~aP."rya, havuz başına doğru gö · 
hulasa ve neticesini yarınki ıayı ------------- · 'f d d k b türdu··. O S M A N L I B A N K A S ı zıyetten iıtı a e e ere u sene 
mıza koyacağız. t L A N daha çok müfteriler bulacaktır. Havuzun kenarında, üstü şemsi 

A'bclüllıculir iNAN Geçen aene portakal ihracatımı-z Y<'li hasırdan örme bir mMaya o ------ o G ı turdular. Burası büshütlin başka 
("') Etimoliji, morfoloji ve fonetik smanlı Bankasının a ata, 180 bin lira idi. Bu yeni ıartla: bir füemdi. Biraz evvelki. dans se 

bakımından Türk Dilf, s. 28. Yenicami ve Beyoğlu daireleri, yüzünden ihracatımızın daha zi - dalan yerine şimdi tam k~rsılan 
(1) "'Ulus" un 5. Xll. 1935 tarihli, ŞEKER BAYRAMI münasebetile ya de artacağı ümit edilmektedir. na dtişcn sahneye sıra ile dizil · 

:i159 numaralı nüshasına bakınız. (Ku 27 28 'lkk" 1985 ta 'h' d n1· I k d k k h d J ve J anun n ın e, Uf.ıtlPll11U1uılllllfllllllllıtıllJllllmıııh11nıı111ııııııı111111111ııııııııı11n ış o an a ın, er e anen e e· 
run, 9• 12• 35> ve YIL BAŞI dolayısile 81 ilkkA rin hazan teker, teker. hazan da 

(2) Poppe "Mogol dilinin ameli ders he b' 3" d k dukl k nun 1935 (öğleden sonra) ve 1 i· ZEKAT VE FlTRENIZt HAVA P ır ~ .a a o u an şar t · 
liği" Leningrad, 1931 (l.ügat Kı mı). laı· dı•u•· lu d T k h b. 

kincikanun 1986 tan.hlen'nde ka KURUMUNA VERiNiZ '' "ı yor u. a ımın ep ır (*) "Karş" kısaltması ''karşılaştırı- den okuduğu şarkılara bir derece 
nız'' demektir. palı bulunacaktır. ye kadar kıymet vermek kabildi. 

UUn dofutU 721 7,21 
GUu balıfı 16,42 16.4.'l 
Sabe.b n&m&%1 6,15 6J6 
Öğle namuı ı 2 1 [ 12 1 I. 
1 kindi umuı l4JH 14,81 
A kpm aanıazı 16,42 16,4~ 
Yatsı namazJ 1822 18,22 
lıuak 5JW 534 

Yılm geçeo a11Dlert 556 ~51 
Tılm kalan günleri IO 9 

GECESl 
Bölem: 10 

Fakat hanende hanımların biret 
birer kalkarak kalabalık içinde 12 
zaktan sinek vızıltısı gibi gelen 
seslerini dinlemekte hiç bir mfınA 
yoktu. 

Hulfısi burada da garsona bir 
şişe şarap ısmarladı. Doldurulan 
bardaklardan biriaini Samime iki 
elile tutarak ağzına götürdü. Ka· 
dınm bu çocukca hareketini biiyük 
bir zevkle seyreden Hulüsi gülünı 
siyerek ona doğru eğildi ve dedi 
ki: 

- ''Samime hannn, siz roman • 
tik ruhlu, hayata BU&amlf pek tat 
lı bir kadınsınız!,, 

Havuzun karşı tarafında genç 
bir adam oturuyordu. OnUnde sa 
rnntrak bir içki, ihtimal ki, limon 
lu Votka duruyordu· Soluk sima · 
sında panldıyan iki kara göz yi • 
yecek gibi Samimeye bakıyordu. 
Genç adam k"Ulldurasının parlak 
ucu yukarıya kalkacak surette du· 
ran bacaklaııru birbiri üstüne at • 
mıştı. Manikürlü pannakları ara· 
smda oynattığı ağızl,ğmda henüz 
yakılmamş bir sigara taklı duru • 
yordu. 

Bu genç Beyoğlunun sayılı mi· 
rasyedile1·~nden idi. Bizzat kul • 
landığr boz rengindeki otomobili 
ile tstiklfıl caddesinden hemen 
her g\in üç beş defa geçer, biraz 
biçimli siması, henüz pek bitme · 
yen parası ve otomobili sayesinde 
kadın avcılığı yapardı. 

Genç adamlar lokantada: bar • 
da, ve daha bu gibi yerlerde yal • 

.nız başlarına oturut'larhen güzel 
kadınlarla karşdaşı:·Iarea ke ~1diJe· 
rine bir r,ol< defa. tevkalftde paye · 
verirler. TaYru hareketlerjnı de • 
ğiştirerek muayyen bir çerçeve i • 
çine sokarlar. Kendilerinden es · 
rarengi?. vaadlerle dolu bütün bir 
ilem intişar etmeie başlar. Macerr· 
rayı biz temsil ediyoruz. Güzel ka 
dm, şayet macera anyorsan ge · 
lip onu bizde tek başına yaşıyan 
hür adamlarda bulabilirsin!,, De 
mek isterler. Bu gibi haller de ka 
dmlarr te~hir eden şey. o genç • 
lerin kayde, ~a· ta tabi olmayan bu 
hazırlılıklaı:ıdır. 

Hultisi de bir müddettenberi 
karşıdaki genç adamı göz hapsine 
almıştı. Samime bunun farkma 
val'dı ve onun için o da genç a • 
damın bakışlarına mukabele et · 
ti. Bu gözden göze yapılan fliıt. 
epiyce bir zaman devam etti. 
Kadın evvelce değil böyle uzun 
müddet bir erkeğe baksın hattA 
başını kaldınp yanından geç.en • 
lere bnkmağa bile cesaret ede • 
mezdi. Fakat bu gece, bu gece Sa 
mime hudutsuz bir hüriyet bir 
"kendisini kapıp kcyuvennek,, 
ceryanma tutlmuştu. Bu güne ka· 
dar farkına varmadığı bir şeyi, er 
kekleıin hoşuna gitmenin tatlt bir 
zevk olduğunu şimdi anlamıştı. 

~·akat, Samimenin bilmiyerek, 
yaptığ:nı pek müdrik olmıyarak 
istediği f;ey Hu1U5iyi kıskandır · 
makt'. Onu bir tecriibeden geçir 
mekti. 

Seri bir nazarla gizlice Hulusi· 
ye baktıiTı zaman onun, genç 
adamla ilirt ynotıQ.ını gözetlemek" 
te oldu~unu gördü. 
Hulusinin dudaklarında yine bir 

gülümseme belirdi. Fakat bu te · 
bessüm Samimenin hoşuna gitti. 
Huliısi kadına dedi ki: 

- "Samime hanım efendi, kar 
~ıcla oturan jten~ adamla tanışmak 
istiyor mugunuz? Sizi onunla ta• 
nıştırmağa memnuniyetle hazr • 
rnn.,, 

Samime başını yana doğru, çe 
virdi, neşeli bir tavırla Hulusiy• 
baktr ve: 

- "Böyle bir tanıştırmadan tk 
zin için ne fayda hasıl olabillrf 
Diye sordu. 

HulUsi sevgi ifade eden bl •· 
vırla cevap verdi~ 

- "Benim için hasıl olabilecek 
yegane f aide size hizmet etınek. 
sizi ef lendinnekten ibarettir, ı..· 
nrm fendi.,. 
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Samuel Hor söylüyor 
( lhtyımı lJirincide) muhafaza edelim. Biz, sulha doğ 

ru olan yolumuzda onu daima ya dolmuştu. İngiltere veliahti loca- . d b 1 ~ k · · 
ısından müzakeleri takip ediyordu. nı başnnız a u acagımıza anıız 

B. La.valin ttalyayr yam başımı · 
Sir Samuel Hoare, istifa ettiği için za getirmeğe uğraşmakla rulhü 
kabine azasına mahsus yerde de· müdafaa etmek istemiş olduğuna 
ğil, aza arasında idi ve nutkunu samimi surette inanıyorum. 
huh.mduğti yerden verdi. Nutuk, B. Herriot, bundan sonra ftal · 

Işıkları söndürünüz! 
ilk tecrübe bu akşam 

1 

Bel}oğlunda qapılacak 
dikkatle dinlenmiş ve çekilen na - yanın bu işte kurban vaziyetinde Bu akşam saat 21,30 da Be -ı 
zır nutkunun sonunda sürekli al - olduğuna kani olsaydım, onu mü yoğlu kazası içinde ışrklann mas-1 
kışlarla karşılanmış, daha sonra dafaa ederdim. Demiş ve Millet. kelcnme tecrübesi yapılacaktır. 
ıneclisten yavaşçacık çıkıp ~itmiş ler Cemiveti mükavelenanıesine Saat 21,30 da düdükler çalma
tir. Samuel Hoare altı ay ı5=tira · istinat edecek bir uzlaşma forınü ğa başladığı zaman ışıkla~~ ~n
hat edecektir. lüne taraftar bulunduğunu ilave dürmiyen veya dışarıdan gorun · 

Samuel Hoare'un nutkunda te- eylemiştir. miyecek kadar gizlemiyenler 5 
mas ettiği mühim noktalar şunlar- FRANSIZ MECLlSl TOP- liradan 25 liraya kadar cez:ı gö -
dır: LANIYOR receklerdir. 

Dış bakanlığına geldim geleli Paris, 19, (A·A.) - Bilhassa Tünelbaşı, Taksirr:, Şişli, kur-
iki büyük mesel~ ile karşılaştım. Sir Samuel Hoarein istifası, Mil · tuluş ve Beyoğlu kazası içinde di· 
Birincisi Avru1nada1 bir ~lartbti~ kop letler Cemiyeti konseyinin karar· ğer bazı yerlerde çalınacak ve bir 
ınasr, ikincisi ngi tere 1 e a ya a ları dolayısiyle, saylavlar kurulu kaç dakika• sürecek düdüklere, 
rasmda münferit bir harbin baş · bu ayın ~7 sı·nde ı·crası kararla~ · h · d k" 

l" k ~ ~ Galata rı hını cıvarm a ı vapur. lam:ıı.sı. Bu iki harp ihtima ıne arşı trrılmış o]an harici siyasaya ait larrn düdükleri de iştirak edecek 
bütün kuvvetimle çalış~ış bulu · müzakereleri daha evvel yapmak ve bu suretle "ışıklan gizle!,, işa· 
nuyorum. On gün önce . .Uzl:1.nmu· isteyecektir. Umumiyetle düşü · retini işitmiyen kimse kalmıyacak 
za çıkmış olsaydım bugunku ka · nüldüğüne göre, B. Lava], kendi 
dar tenkitlerle karşılanmıyacak - mesaı· arkadasları ve Cumur reı'si, tır. 
t Ç.. k .. B La ile sulh pla - .. Beyoğlu kaymakamlığının da-rm. un u ay va B. Lebrun ile göıiistükten sonra w 

k v başladıgwım ·za • gwıttıgwr beyannameler, a$hrdtgı a -nrnı onuşmag-a · bu müzakerelerin hatta 20 ilkka · 
..... h t 1 a·a· lt nda bulun l fişler ve sinemalarda yaptıgv { ilan· 
"

1an arp e 1 ı 1 a ı ' l • nunda icrasını bı"le kabul edecek 
d k F d f1.~ • !ardan başka, dün her eve bekçi. yor u . ransa a e .ıuırı umumı · ve itimat meselesini ileri sürecek 

yenin mühim bir kısmı İtalya ile . ler de uğrıyarak ayrıca talimat 
l 1 tır. · t"r her ne pahasına o ursa o sun arayı 1NGtLlZ DIŞ BAKANI KİM veımış 1 • 

bozmamak, ve bir harbe girişip OLACAK? Evvelce de yazdığrnuz gibi, tec 
Fransanın müdafaa kuvvelterini Londta, 19, (-Özel) _ Sir Sa riibe yanm saat sürecek ve saat 
zata uğratmamaktı. muel Hoarein yerine gelecekler a 22 de yine düdüklerin üç dakika 

Tecrübe esna@nda sokaktaki 
lambalardan bir kısmı söndürüle • 
cektir. Bir kısmının da maskelen
mesi suretile deneneceği için, bir 
çok sokak limbalanna daha dün
den mavi kağıtlar sarılmıştı. 

Saat yirmi bir buçukla yirmi 
iki araSYnd:ı sokaktakiler yüıiime· 
lerine de\'am edecekse dıe yalnız 
yaya kaldrnmmdan yürüyecekler, 
\'e yol ortasından itfaiye ve sıhhi 
imdat otomobilleri manevra ya . 
pacaklardır. Maksat, karanlrk i · 
çinde icap ederse çalışmamn na · 
ıl olabileceğini öğrenmektir. 

Şehrimhr.in Beyazıt ve Galata 
kuleleri, Sultanselim ve Süleyma -
niye camiinin minareleri gibi 
yerlerden t:ırassut yapılacaksa da, 
tecrübeyi asıl tayyareler gö7ete -
ceklerdir. lki tayyare yirmi bir 
bu~ukla yi1111i iki arasında Bcyo~ 
lu kazası üzerinden 500 metre yük 
seklikte geçeeek ve ertesi giln ra
ponmu verecektir. 

Beyoğlu kazasındaki halkın, 
verilen talimata kendi menfaatle· 
ri iktizası olarak riayet etmeleri 

Bir taraftan bu vaziyetle kar · rasında Austen Chamberlainin is. ça1mmasile bitecektir. 
~ahl~~kabk~~~~ı· ~nd~b~aN~illeC~m~-~-------------------------
amillere de müşahit olduk. Bun - lainin iRmi de ık sık söylenmek. Yunanistanda in- Sekiz yaşında bir Türk 
lar hem şarhia hem de garpta baş te idi. Şurası kayde değer ki, ge -

beklenir. 

Iad1. Mısırda, Çinde, ve Avrupada rek Austen ve gerek Nevil1e Cham .h h I kJ kızını öldürdüler 
bunlarla yüz yüze geliyorduk. berlain, Paris tekliflerine k..ırşı hu tJ ap azıt 1 311 Sofya, (Özel) - Aydos kasa· 

Bay Laval ile görü~memiz bir sumetlerini hiç bir zaman gizle· hasından Naciye Ahmet isimli ~e 
dönüm noktası oldu. Yaptığımız memişlerdir. M ı · ·ı kiz yaşında bir Türk kızı Paşade 
sulh planını bu şerait içinde hazır· Çekilen bak.ana halef olması ec ıste verı en deresi denilen verde ölü olarak 
larken maksadıı:mız şartlarımızı muhtemel olanlar arasında B. • k l bulunmuştur. kızın kasabadan 
herhangi bir tarafa yüklemek de· Churchill ile B. Eden ve I.<>rd Ha yenz arar ar böyle uzak bir yere nasıl getirildi 
ğildi. Bütün maksadıımız müzake- lifaxın isimleıi de söylenmekte · Atina, 19, (Özel) - Meclis bu ği tahkik edilmektedir. 
re kanısını açmaktı. Onun için ha· dir gün toplanmış ve şu kararları al· S f d · b" b k 
zırladığmıız sulh planında ne tn - FA.ŞiST MECL•JtNDE NE KO . mrştll':. o ya a yenı ır şe e e 
giltereyi. ne de Fransayı düşün · NUŞULDU ? ı - Kondilisin Başvekilliği za Sofya, (Özel) - Yatbolu kasa 
rfi lk:J?lan ne lngili"z; plan}Ôl!j Roma, ;ı91 (A.;A.~ -:Büyük fa manın 4-ki · · nlıil ~bPsına~ bil' omüni.st ~bekesi y:.ı 

'P TZ plamdırr. :Mtiştere:K 'Oır şist meclisinin toplantısını mütea lağvedHecektir. .kaIAllmiŞ ve 42 kaarnıa eı'kek'teY 
plandır. Bu planda gerek benim, kip neşredilen bir bildirikte Fran 2 - İntihap nisbi usulle ve kif edilmiştir. 
gerek Bay Lavalin beğenmediği sızfngiliz teklifleıi üzerine hasıl bir intihap dairesi tayin edilerek ---

1
----y-

1
.-h-t _a_·_t ___ A_k_d_ 

bir çok seylı->r vardı. Fakat çama· olan siyasal durumun incelenmiş yapılacaktır. . nevr.a ara e ıa a ı ş ıra e e 
çar bunları kabul ettik ve böylece olduğu haber verilmektedir. 3 - İstifa ederek yalnız siya • cektır. • • • 
vaziyetin t ehlikelerine karşı gel · Meclis açılırken, Duçe, Mareşal sete iştiı·ak eden zevatla diğer af Yunan Başvekılznın 
mek istedik.,, de Bonoyu selamlayarak: f~lunan za?itler de intihap edile söyledikleri 

Sir Samuel Hoare buraya var "!sminin Adua ve Makallenin bıleceklerdır. 
dıktan sonra sulh planını izah et. fethine bağlı kalacağını,, söyle · Veliaht manevralarda Atina, 19 (Özel) - Başbakan 
ti ve lng·i1terenin 1906 dan başlr· miştir. Demircis, gazetecil'!re demiştir 
yarak İtalyanın Habeşteki iktrsa· Büyük meclis, yann gene lop - Atina., 19, (Özel) - Denizaltı ki: 
di vaziyetini tanımağa başladığı Ianacaktr. harp gemilerinin yapacağı ma • 
m söylec\ıikten sonra nutkuna şu Havas muhabirinin bildirdiği · 
şekilde devam etti: ne göre, iç durumun son 24 saat 

"Bu sulh teklifi. İngiltere im · zarfındaki inkişafı, her türlü fili 
paratorluğu ltalyadan korkuyor, diplomatik anlaşma ümitlerini kır 
diye yapılmadı. mıştrr. 

Ve bu di.i.~ünce ile yapılmasına Paris ve Londranrn tekliflerine 
imkan voktu. Fakat kollektif em Italyamn bugün cevap vermesi 
niyetin· aldığı yaziyet karşısında bekleniyor. Bu cevabın müsait bir 
bu hattı hareketi takip etmek icap tarzda olacağına hiç !kimse inan · 
ediyordu. Kollektif emniyet, an · mamaktadır. 
cak her devletin mütecavize kar- DOSYA ON ÜÇLER KOMlTESI 
şı vazifesini tamamHe yapması NE VERiLECEK 
sayesinde mümlrün olur ve Millet Cenevre, 19, (A.A.) _İtalyan 
ler Cemiyeti ancak bu sayede ya· delegesi rniJstesna olmak üzere 
şar, ycna ölür Halbuki, şimdiye konsey azalan, B. Avenolun ka · 
kadar tngiltereden başka hiç bir 

1 devlet askeri mahiyette tedbir al· binesinde giz i bir toplantı yap · 
. mışlardır. Azalar, Habeş İtalyan 

manuş bulunuyor. İngiltere ıse Mı ihtilafına ait dosyanın tamamı 
sırda, Maltada, Adende ve dah~ m on üçler komitesine göndeıme· 
ba..5ka yerlerde, her vaziyeti he ğe karar vermiştir. 
saplıyarak askeri tedbirler almış Komite Milletler Cemiyeti mi . 
tır. Diğer devletlerse bu hattı ha 

1 reketi takip etm~di. M. Laval ile sakı ile telif kabi bir sureti araş 
trracaktır. 

sulh pliinını düşündüğümüz ve ha Bu toplantıda bir karar sureti 
zn·Iadığrmrz zaman vaziyet bu de tanzim edilmiştir. Bu karar su 
merkezde idi. Bir kelime ile harp reti, bu hal suretine ait usulü tes· 
tehlikesine karşı gelmek için bu bit etmesi için yarın konseye tev 
planı hazırlamış bulunuyoruz. di olunaeaktrr. 

kamarasında yapılacak olan mü • 
zakerelerin büyük Britanyamn bü 
tün prestijini iadeten tesis etmeğe 
katiyyen karar vennik olduğunu 
katiyyen karar verrniı olduğunu 
Hoare'un yapmış olduğu hata ka
bilinden hatalar, aıla tekerrür et· 
memek icap eder.,, 

HERRIOT'Y A HÜCUM 
Pariı, 19, (A.A.) - B. Herriot 

nun istifası, Fransa hükUınetinin, 
İtalyan Habeş davası karşısında· 
ki siyasası hakkında uzun ve tid 
detli münakaşaları mucip olmuş -
tur. 

Radikal aoıyali&t partisinin ic • 
rn komitesi, ıpartinin durumunu 
tesbit eden bir kuar aldığı sırada 
üyelerden B. Vidal, B. Heniotya 
şiddetle hücum ederek, kendisini, 
Cenevre andlamamını prensiple· 
ri hilafına hükumetle elbirliği 
etmiş olmakla ittiham eylemit · 
tir. · 

B. Herriot icra komitesinin is· 
raırlarma rağmen iıtifasmı geriye 
almamıftrr. 

"lç vaziyetin inkişaf mdaıı 
memnunum. Asamblenin feshini 
şu veya bu partiye karşı tevcih e
dilmiş bir hareket değildir. Yen; 
seçimler vasıtasiyle serbes müsa 
bakaya yol açılmaktadır. 

Hükumet bidayette, maziyi ge

niş mikyasta ta!hih edebilmek i · 
çin, ıeçimi ancak ilkbahardar 
ya:>mak niyetinde idi. Fakat bu, 
partilerin zımmi muvaffakiyetlP. 
kabil olabilirdi. Şimdiki halde ise, 
hükumetin vazifesi, seçimin ku
sursuz bir halde yapılmasına na -
zaret etmektir. Efkarı umumiye . 
n İn tam surette memnun bulun 
duğundan eminim. 

Büyük partiler seçimin derhllJ 
yapılmasını istemektedirler. Ben, 
bu isteğe muvafakat etmeğe mec 
burum. Eğer ayni partiler, mühle
tin uzatılması hakkında uyutur -
lana bunu da derhal kabul ede-
ceğim.,, 

dan: 
Bütününe 4491 lira kıymet takdir 

edilen lstanba1da Kocamustafa pap 
da Sancaktar mahallesinde Kocamus
tafapaşa cadd~inde kayden eSki 1 6 
yeni 226 ve maha11en 2201222, 22411 
No lu altmda dükkanı bulunan dışı 
kagir içi ahşap e'f'i had ve içinde mey. 
vah meyvasız ağaçlarla biri motörlil 
~lmak üzere 2 kuyu ve müteaddit ha· 
vuzları h:ni bostandan ibaret olan j~ 
bu gayri menku1ün heyeti umumiye. 
inin tamamı açık arttırmaya çıkarıl
mış olup şartname::.i 10-1-936 tari • 
h~nden itibaren dairemizde herkesia 
görebileceği mahaJJe asılarak 27-1-
936 tarihine rastlıyan pazartesi günil 
saat ıı ten 16 ya kadar dairemizde a. 
çık arttırma ile sahlacaktrr. Şu ka • 
dar ki bu yapıJacak olan birinci açık 
arttırmasrnda satış bedeli verilen kıy
metin ?O 7;) şini bulmadığı takdirde e• 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
~rtile arttırma 15 gün daha uzatıla.. 
rak J;) ci güne rasthyan 11-2-936 sa 
lı günü gene dairemizde saat 14 den 
16 ya kadar yapılacak olan ikinci açlk 
arttırmasında birinci derecede ala • 
cakhnın alacağı temin edildiği tak .. 
dirde en çok arttıranın üstünde bıra. 
kılacaktır. Arttırmaya iştirak için bi
çili kıymetin C'o de 7 buçuğu nisbetinde 
pey akçe3i veya bu mikdar üzerindea 
milh bir bankanın teminat mektubu -
nu ve ı·meJeri lazımdır. Müterakim. 
\'ergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icart> e.ri müşterisine aitttir. 

2001 No. lu icra Ye iflas kanununun 
126 cı maddesi mucibince ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer ilgilf1erin gayri 
menkul üzerindeki haklarının '\'e hu • 
susile fa.iz ve masarife dair olan id • 
dialnrım mii~bit enak1ariyle birlikte 
ve 20 gün içinde dairemize bildirme 7 
Jeri aksi halde hakları tapu siciliyle 
sabit olnıadık!a satr5 hedelfnin paylaf 
masından hariç kalırlar. Alft.kahlann 
bu maddei kanuniye)'e riayet etmt>leıi 
~e daha genis bilgi edinmek ic>tiyen • 
lerin satı;. gününden evye] 935/ ta17 D. 
No. su ik dairemize müracaat et~• 
teri ilfm olunur. (V. No. (120.U) 

Beyoğlu tapu başmemurluğundan: 
Beyoğlunda Şahku1u maha11esinin 

Değirmen sokağında eski 14 yeni U 
No. 1a herveçhl mUlkfyet ta.!arruf o
lunur bir Horozlu Değirmen gediği el 
ye\·m bir N ' Beyoğlu kaymakamhfı • 
nın 5-11-93=> farih 'e 1S03 No. lu tez 
ker~sile Rado lu Tur kadına temliki 
bildirilmiş ise de bir kısım hisselerin 
kaydı huhınmu:j ve di j er his.-.e ka,'lt
ları hulunmadığrndan senetsiz tasar -
rufat ahkamı tatbik edileceğinden 4-
1-936 cumartesi günü mahallinde tall 
kikatta bu yer hakkında iddiayi tasar. 
ruf edenleıin yesniki tasarrufiyesiyle 
birlik~ mezkur güne kadar idareye 
,·eyıı mahalline gidecek heyete 93:i14874 
muamele No. :'İle miirncaatları ilin 
olunur. (V. Xo. 120t'" ) 

Beyoğlu tapu ba§ M.: Kadri Özer 

.l!ulısin zade ı-akft müteı•elliğin • 
den: 

lsbtanbulda Hobyar mahallesinae 
mimar Yedat ::;okağında 9 numarah 
l\lunsinoğlu hanının üst htında altı 
oda bir meydanlık kiraya nrileceğin
den tn1ip olanlnrın bir c;enelik kıyme
ti muhammene~i oıan 66() liranın%7,50 
ni.3betinde pey ak~elerile 9-1-934 
perşembe giinü saat ikide Jstanbul 
E,·kaf müdüriyetinde E\kaf encü~ 
nine müracaatları. (V. ~o 12038) 
~~~~~~-~~~~~--

SATILIK iKi EV 
Diyarbekirde, tmadiyedc milftü ~ık 

mazında Arif Ye his....;ednr: üzerinde • 
ki (8) No. lu iki bap ev t.nmamen sa
tılıktır. lstiyenlerin en ~~n t~kliflerl
le adresime müracaatları. 

Adreı: (Y. No. 11967) 

lstanbul Bakırköy, mektep ıolı:ak 
ı\'o. 15 evde merhum Arif zevcesi Ne. 
ıinıe. 

.. Huzurunuzda tertemiz bir vic· Konsey, bu suretle Roma ve A.· 
danla duruyonım. Ve hesap ve · disababamn resmi cevaplarını Öğ' 
tığı izler ve uyandırdığı aksüla · renmeden evvel karar vermek 
riyorum. Fakat hareketimin bırak mecburiyetinden yakasını sıyır . 
meller dolvarsile makamımdan mış olacaktır. 

AMERiKA ALAY EDiYOR ! 
Nevyork, 19 (A .. ) - Bu sa 

bahki Amerikan gazeteleri, Bay 
Baldvin, Laval ve Hoare ile alay 
eden makaleler neırediyorlar. 

Bıılıt f iıınıllırt ue liıaııırı 1111111 [111 id1resı illılırı 

çekilnıiş bulunuyorum. On üçler komitesi, sene başlan 
Sa.muel Hoar nutkunu bu şe · d 1 t ı kt 

kilde bitirmiş ve alkıslar içinde ğıcm an evve op anmryaca Il'· 

oturduktan sonra meclisten çekil HOARE'UN HAT ASI 
miştir. Londra, 19 (A.A.) - Sir Sa· 

HERRlOT NE DiYOR? muel Hoare'un istifasından hah · 
Paris. 19, (A.A·) - B. Herriot, ıeden ''Time;" gazetesi diyor ki: 

dün radikal sosyalist fırka~mm "Bu istifa, bir adam için ma • 
icra }{omitesinde şu beyanatta bu zur rörülebilecek ve fakat bir ba· 
lunmustur: kan için mazur aörülemiyecek bir 

"lnğiltereye olan itimadımızı hatanın neticeıidir. Bugün Avam 

N evyork - Tim es: "Fransız --
1 ngHiz diplomasisi affedilmez bir 
pot kırmış ve parlak bir hezimete 
uğramııtır.,, diyor. Sir .Samu~) 

Hoarein istifası, lngili7 hükume · 
tinin, içinden çıkılmaz b!r batak 
lığa saplandığını itiraf eden bir 
hadisedir.,, 

Muhammen beledi yerli old cı ğu takdirde 67760 ve ecnebi oldu· 
gu takdirde 36652 lira olan 700 000 tane galvanize tirfon 30 ikinci 
kanun 1936 per,embe günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada 
idare binasında ıatın alınacaktır 

Bu iıe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 4638 ve ec· 
nebi olduğu takdirde de 2748 99 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 1aat 14,30 a 
lradar komiıyon reisliğine vermeler: lazımdır. • 

Şartnameler 180 kuru§ muk.ı bilinde Ankara ve Haydarpap. 
veznelerinde ıatdmaktadır. (7804), 
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TCRKiVE iiii 
Klllr t n Ç kmak Is r ırı 

işletnıe Şirketinden: 

20 Kanunevvel 1935 Cuma Sabahından itibaren 

Beher büyük kutu O Paraya 

Beher küçük kutu 50 Paraya 
SATILACAKTIR 

Bu fiyatlardan fazla istiyen satıcıların şirketin 
acentalarına veya doğr.udan doğruya şirkete bildiri[-· 

mesi sayın halktan rica olunur. 
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ve çıfte spiralli OSRAM "D 
ampullerini diğerlerine 

tercih ediniz 

Bu Iambalann çifte spiralli az 
cereyanla çok aydınlık yerme · 
!erini temin eder. Işık ne~retme 
kabiliyetleri elektrik sarfiyatları 
ile mukayese cdilemiyecek dere • 
cededir . 

Senelik muhammen kirası ı 2 lira olan Kapalıçartıda gelincik 
ıokağmda 27 No.lı dükkan 936 ıe nesi Mayıs sonuna kadar kiraya iŞ L E T M E 5 i fi ımıa&allıtlflml.-l!lmlllllllil!lllllmıRlloıııımımııııııııııllllRııraım'llll!I!' OlHllllllllllllDllftllllllllllDlllll 
verilmek üzere açık arttırmaya ko nulmuı ihale gününde isteklisi bu· Ac•teJeri: Karakiy - ([i,rlMp !! 

Tel. (2.18% • Slrktd Mlltlrıılar aıılf i 
lunmadığından arttırma 24 - ı2 - 935 tarihine uzatılmııtır. i 

ı•-- Hu t~ı~rnn: %..'>74(l __ .. 5 B 
Şartnamesi Levazım müdürlü ğünde görülür. Arttırmaya girmek 1 ·v j._;: ' 

istiyenler 90 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle Mersin Yolu '\ 
beraber 24 - 12 - 935 Sah günü saat 15 de Daimi encümende bu· ERZURUM Vapuru 22 Bi-

lunmalıdır. {l.) .(7984) rincikanun PAZAR günü saat i 
10 da MERSlN'E kadar. 

(7975) Belediye fen İ!leri müdürlüğüne lazım olan iooxııo boyund.:ı 
150 top ozalit ı~ağıdı açık eksiltme y~ konmuıtur. Bu kağıtların hep ? , , •" 

sine 300 lira bedel tahmin olunmuş tur. Şartnamesi ~evazım müClur fi. Jlgva ı 
ğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.h arttırma v~ MERSiN Vapuru 2ı Birin-
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 22 lira 50 kurutluk muvakka~ cikinun CUMARTESi · günü 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 7- ı - 936 Salı günü sa· saat ı9 da IZMIR'E kadar. 
at ıs de Daimi encümende bulun malıdır. (B.) (7985) (

7974
) i 

Bir tonuna 16 lira değer hiçi len ve temizlik itleri için li.zırnl;.•••••••••••• .. I 
1: 

olan 15 ton kiriple maden kömürü açık eksiltmeye konulmuttur. 1 
Şartnamesi Levazım müdürlüğün de görülür. Eksiltmeye girmek isti Vergı· ler ~ 
yenler 2490 No.lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 1 
18 liralık mcvakİuıt teminat makbuz veya mektubiyle beraber 7 - 'I 
1 - 936 Salı günü saat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. Ekonomik ve Finansal kanunlar '1 

___ cs.ı <
7983

> ;::;~::.:~.~i~; 11 Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
Senelik muhammen Muvakkat (S'" B k fi · d i!f§ umer an şe enn en) ı 20 Birincikanun ila 10 !kincika mm müddet zarfında peşin pa· 

kirası teminatı Bütün vergi kanunları ra ile satın alınan her 

&natutköyünde LiJtfiye M. elçi 
sokağında 29, 67 No.lı iki kat dört 
odalı ev. 
Osküdarda Valdeatik M. cami ıo· 
kağında yeni 48 No.lı Valdeatik 
medresesi. 
Süleymaniyede Saman virani sani 
M. Döğmeciler S. yeni 44 No.lı 21 
odalı Süleymani Ula medresesi. 

45 3,38 

~ 

ıso ı3,50 

460 34,50 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminat. 
farı yazılı olan mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya veril
mek üzere ayrı ayrı açık arttırma ya konulmuttur. Şartnameleri Le
vazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler hizala
rında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle be!'aber 

1/10/935 tarihinde mer'i oldukları 
şekilde, tadil ve ekleri, tefsir ve 

kararları, nizamname ve izahname 
Jeri ile bir arada. 

Hususi ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa, iyi klğıt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 

FJatı: 160 kuruş 
Maliye memuru, avukat, mükellef. 

lere, hukuk ve ticaret hoca ve 
talebesine biiyük kolaylık 
Umumi tevzi yeri: 

Ankara cad. Hafta idarehanesi. 
Satış yerleri: 

Ahmet Halit, İkbal, Haşet 
kitaphaneleri 

Elektrik aleti 

SAT 
için 

E • 
1 

a 
0 /o 15 tenzilat yapacaktır 

-n~•DIOllllDlllllllmlll8lllllllffilUllll111111moıımııı1111D111B1111111111•ııııııımn._ 

1 - ı - 936 Salı günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. ••••••••••••-.. 

Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden; 
(1.) {7986) 

Istanbul gümrükleri satış 

komisyonu başkanlığından: 
M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi e§ya 

K. G. L. K. 
3505/ 4 301.800 227.26 Sakarin. (Transit). 

Yukarda yazılı eıyanın 23 - 12 - 935 G. saat 14 de salı§ ko
misyonunda ihalesi yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey ak
çelerini gösterir makbuzla ve ıartlarımız mucibince lazım gelen ve
sikalan kanunen muayyen zaman da komisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (7969) 

Sahibi: ASIM Us - Yakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvengil 

Kırıkkale fabrikaları için tor nacı alınacaktır. Bunlardan ls~an• 
lat. Levazım Amlrll§I Satan bulda bulunanların Zeyt;nburnu fabrikasında, lzmirdekilerin Halka· 

Alma Komisyonu lllnara pınar tamirhanelerinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez fahri· 

Dikimevleri için 320 bin ili. ·420 kalarında imtihanları yct.pılacaktır. 
bin adet nümuneıi gibi çen el 3 _ Kendilerine güvem~nler hz.rcı rahları kendilerine ait olmak üzere 
lkincikinun _ 936 Cumag günü hemen Kırı~kaleye gidel:ilirler 
saat 15,30 da Tophanede Satınal~ lsteklılerin istidaları ile doğruca yukarda adları yazılı fabrıka• 
ma komisyonunda kapalı zarfla lara müracaatleri. ( 7685) 

eksiltmeye konulmuftu~ Tahmin-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bedeli 15750 liradır. ilk teminatı y ozgat ilbaylıg"' ından : 
ı ısı lira 25 kuruftur. Şartname 

ve nümuneıi komisyonda görüle Yozgat Memleket hastanesi için fazla miktarda karyola, yatak, 
bilir. İsteklilerin kanuni vesikala· battaniye ve mefrutal levazımı salın alınacaktır. 2 - Kinunuıani ~ 
riyle tekliflerini ihale saatindeu 936 saat 14 de Daimi Encümen hu zuriyle ihale edileceğinden taliP.. 
b.ir saat evvel komiıy~na vermele · )erin izahat almak ve §eraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara, l~tan· 
rı. (335). (7878) bul Sağlık Direktörlüğüne müracaatleri ilan olunur. (3548). (7664), 


