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ı=----ta-ly ____ a _____ Büyük Zayiatla Geri ekiliyor 
,(Yazısı: 2 inci saytf ada) 

Paris Romanın cevabını bekliyor! 
~adan Dlyarbeklre: 5 

-W2 ~-,,_.,, ~- --

DIYARBEKIB 

Diyarbekir kalelerin den bir görünü§. 

, l'liyarbekir yapı itibarile memleke-ı 
tın hiç bir köşe.<;ine benzemiyen bir 
t~hirdir. Hiç şüphesiz yalnız 1'ürkiye· ı 
~ırı değil, dünyanın en eski şehirle • 
tırıden biridir. Bu şehirdeki eksiklik 
~hunu anlamak için dört taraf!.nı ~e
•• t~ surunu ' 'e ~o~aklannı g?rmek 
ar,dir. Diyarbekırlıler bu şehrın beş 

bin yılhk bir tarihi olduğunu söylü -
yorlar. Bu iddialarını isbat için bir 
takım maddi deliller de gösteriyorlar. 
Bu arada ilk tesisinde krallar için sa
l'ay iken sonradan kiliseye, daha son· 
ra camiie çenilmiş olduğu söylenen 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 7 Sü. 4) 

~ahirede heyecanh bir toplantı 

~ nleb~ istiklal yolunda 
mücahedeye hazır 

----··-----
IVahhas Pş. : Partileri birleştirme yolun-
riQki gayretler Londra'nın ilham ettiği 

fesadın mahsulüdür, diyor. 
'1 !\ahire, 1, (A. 
r) - Veft par· 
1 ı, 1923 temel 
~asasının tekrar 
~~~iması için ye 
~ bır propagan 

\·e mücadele 
~.aPınağa knrar 
\ erıniştir. Bu mü 
~~~elenin masa -
'lf 1 umumi bir ia 

lle · ı ' l ı e temin edi 
ecektir. 
Bazı cevenler 

l}~ " , 
ti ~Yonalist par · 
.tıın Mısırın va · 

~1Yetini Cenevre 
~i.i~ssesesine arz 
~ ızah etmek i · 

~ın bir dele&as · 
~n teşkiline ka 

r vermiş, ve şu 
~~ 

1 
söylemekte 

1 er. 

--- --~ 

• 

J\. Rahi , 1, (A. 
~ .) - Dün ak · 
-~ın, Veft J>arti . Kahirede "Mısırın uyanııı,, adını tCJ§ıyan abide. 
Sı ·• ' 
}l onderi Nahhas (HeykeltrCI§ Muhtarın eseri). 
~f~a, talebeye hitaben demiştir tün partiler arasında müşterek bir 

program üzerin<le b~r itilaf husu· 
1ü için saı-fedilen emeklerin suya ''M t' .. ısır partilerinin hirleşmele • 
clü~tüğiinü göstc-rmektedir. 
Nahh:ıs pa~a tar.:- :mdan t~rtip 

Musolininin plô.nı Fransız - lngiliz 
plô.nlarile karşılaştırılacak 

Musoliniye göre, Cenevre ltalya üzerinde merha
metsizce ameliyat yapılan bir teşrih salonudurl 

Cihangirde Başbakanımız 

Alman san'atkarın 
yapacağı keykel 
Öğrendiğimize göre şehrimizde 

bulunan Alman heykeltraş B. To
rak'a şehrimizde abide ve hey . 
keller yaptınlmasr kararlaştınl · 
mrştrr. Heykeltraş, Atatürk ile !s 
met Inönünün birer büstlerini de 
yapacaktır. 

San'atkarın vücude getirece · 
ği Atatürk heykelinin şehrin bo · 
ğaza bakan bir yerinde yaptın! -
masr kararlaştırılmış ve belediye 
mühendislerinden mürekkep bir 
Rumisyon düir" CiJiangfrde Jce,if 
yaparak Tophane üzerinde Boğa· 
za bakan bir yer seçmiştir. 

FRANSADA FIRTINA - Pa · 
ıis, 1, (A.A.) - Bütün Fransada 
büyük bir fırtına olmuştur. Fırtı· 
pa büyükçe zararlar Yenniş ve bir 
çok gemileri tehlikeli vaziyete dü· 
şürmüştür. 

Lavalle görü§m~ beklenen 
Samuel Hoar 

Londra, 1 (A.A.) - Siyasal 
çevenler, haılıyan haftanın, Ha
beş itinde, ihtimal bir dönemeç 
teıkil edeceği mütaleaımdadırJar. 

(Sonu Sa. 1 Sü. 1) 

Dış bakanı dün 
Ankaradan geldi 
Şehrimizde bulunan Başbakan 

General İsmet 1nönü dün tatil gü 
. nü olduğu için bir yere çıkmamış 

ve Dolına bahçede dinlenmiştir. 
Başbakanımız Zonguldak Sö · 

mikok fabrikasını açmak üzere 
perşembe günü Zonguldağa hare· 
ket edecektir. Oradan Karabükc 
giderek demir sanayiimizi tetkik 
edecek ve lrmak Filyos yolile An· 
karaya dönecektir . 

Dış işleri bakanımız Bay TeYfik 
R~ 4ras, beraberinde özel ka· 
lem direKt6rii Bay Refik Amir ol 
duğu halde dünkii ekspresle An . 
karadan şehrimize gelm~tir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras kendini 
Haydarpaşa istasyonunda. karşı · 
lıyanlardan ilbay ve ·şarbay Bay 
Muhiddin Üstündağla birlikte mo 
törle Dolmabahçe sarayına gide -

(Lütfen. ayı/ayı ç~virin.i::'J 

Galatasaray Olae,ı 8·2 yeadll: 
dün görülmemiş 
Sahaya ayvalar 

~-- -

bir · heyecanla 
yağdırıldı 

~tıı ıstihdaf eden bütün gayretler, 
t~ 1~1rda dahili bir heyecan durum 
\t:•s ve idame ettirmekten menfa· 
~tt~· bulunan Londranın ilham 
t" •gı fesadın mahsulüdür. Bu 
~~nku günde milli emelleri temsil 
ti en tek bir parti varsa, o da veft 

olunan ı:~ itinge i~ti :·:l.k edem ·.ooo Yanda: Sahaya yağdırılan ayvalar toplanıyor. Ü•tte: Galatcwıray tribününde heyecan ve baatona geçi
den fa:-!a talebe , hatibi şiccetle rilen mumlu ayva Galatcuaraylı Çoban MeluneJin elimle. Altta: Gala ta.aray sol açığı Danyalın golü 
alkrşlaı~-~lar ve l\Iısırm istiklfı · Günq kale.inde 
lini el ele etmek i~in ~ücadcleyc Galatasaray - Gün!f..GÜD ilk defa Tabim .tadmda kar!datb lar. GaJatuaraym 6 - 2 lcaundıtr 
hazır lnılunrlulsJarmı söylemişler . hu maç §İmdiye kadar g~e~i, ~ir ses frrtması önünde oynandı. M!_S~n. ta~ıjlabnı ve diier ma.çla4 
dir. nn neticelerini 5 inr= say ·fo""lız. a c.:··~·-:.:~uz. 

r.,, 

Nahhas ııa~uıın l.m sölevi. bil · 



a a ar üyük zayiatla 
geri çekiliyorlar 

Maka len·n 65 k·ıometre şimalinde Habeşler bir 
çevirm a ıyor. 1 alyanlar Aduaya çekiliyorlar 

Addis - Ababa, 1 (A.A.) -
"Havas muhabirinden,, bir kısım 
resmi haberlere rağmen, müıahit
ler, son günlerde Habetlerin hiç
bir ıüel harekette bulunmadıkla. 
rım ve İtalyanları mevzileri ter
ketmeğe mecbur edecek kati ta -
arruzlar vukubuhnadığını kayde· 
diyorlar. İtalyanların mevzuubah. 
ıedilen geri çekilmeleri ya hava 
durumundan ve yahut ki, iaşe i
cabmdan ileri gelmittir zannedi -
liyor. 

Haheılerin Ualual'i zaptettik· 
lerine dair, elan Harrarda ıayİa· 
lar dolaımaktadır. Harrar ahalisi 
İtalyan cenup ordusunun hali ha
zırdaki vaziyetini tamamı tama -
mına bilememekten dolayı asabi
yet içindedirler. 

Oıaden halkı, ltalyanların, 
Harrar cenubuna doğru uzanmak 
fikrinden, belki de vazgeçerek, 
batı iatikametinde Sidano ve Bali 
bölgelerine doğru ilerliyecekleri
ni sanıyorlar. 

Gene zannedildiğine göre, 1 • 
talyanlar, harekatı Ramazandan 
ötürü tatil etmiılerdir. Zira ltal
yan askerleriyle Dubaların çoğu 

müslümandır. 

Henüz teyit edilmiyen bir §ayi· 
aya göre imparator Dessie'ye var
mış bulunmaktadır. 

ROMANIN TEKZiBi 

duğunu kaydetmektedirler. 
V AHŞI KABiLELERiN OTUR

DUKLARI YERLER 
Addis - ,Ababa, 1 (A.A.) -

ltalyanların Muıaali mevziini ter
kettiklerine dair son çıkan riva -
yetleri hükfunet teyit etmemekte
dir. Epi zamandır Ausaa cephe -
sinden bahsedilmediği kaydedili
yor, 

Habet mehafili, ltalyanlarm, 
vah§i, çorak, k1zgın ve hemen he
men gayri meskün olan bu bölge
ye girmekten ıimdilik vazgeçtik -
lerini zannediyorlardı. Aussa böl
gesinde, yalnız geçenlerde Ras 
Getato tarafından doğu cephesi 
batkumandanlığma tayin edilen 
Sultan Yayo'nun vahti kabileleri 
oturmaktadır. 

Bu kabileler feyhlerinden gay
ri hiçbir ıef e itaat etmiyecekle • 
rinden kendilerini Habet ordu
sunda tavzif etmek gayri müm
kün görülmektedir. 

HABEŞLER 1T AL YAN 
SOMALlSlNDE 

Harrar, 1 (A.A.) - Habet kı· 
tatarının İtalyan Somalisinde ka· 
in Amarayı İşgal etmit oldukları
na dair bir ıayia dolaımaktadır. 

Harrar, 1 (A.A.) - Raı Des
tanın Oueboichebeli üzerinde 1-
talyan kıtalarJ ile karıılaımıt ol
duğuna dair bir ıayia dolaşmak
tadır. 

MÜTHiŞ HARPLER 
BAŞLAMIŞ 

hatlarının arkasında bulunmakta
dır. Habeşler, bu suretle İtalyan 
hatlarının muvasalasını kesmek 
istemektedirler. İtalyanların bü • 
yük zayiata uğrıyarak Aduaya 
doğru ricat ettikleri bildirilmekte
dir. 

"' 1(. 1(. 

Addis - Ababa, 1 (A.A.) -
Cenup mıntakasında Ras Desta 
kuvvetlerinin bulunduğu Dolo 
mıntakasmda faaliyet yeniden 
baılamıtbr. 

~ :/o ~ 

Aamara, 1 (A.A.) - Somali 
tayyare filosu cenup cephesinde 
bir keıif uçuşu yapmıt ve Oega -
bur istihkamları üzerine birçok 
bomba atmı§tır. Ayni zamanda 
bir motörlü Habeı kolunu imha 
etmiıtir. 

HABEŞISTANIN BÜYÜK BiR 
HAYDUDU ÖLDÜRÜLDÜ 

Addiı - Ababa, 1 (A.A.) -
Habeı derebeylerinden Tadessa -
nın kıtalarmın batında olduğu 

halde meıhur haydut Berrou Bal
daaın çetelerini bozmut ve kendi
sini öld;~rmüt olduğu haber veril
mektedir. 

Barrou Baldaı, Addis - Aba • 
banın güney taraflarında dehşet 
salıyordu. Ka.ıabalara akınlar ya
pıyor, öldürüyor, yağma ediyor, 
fidyei necatlar istiyordu. 

Kendisine kartı birçok defalar 
asker sevkedilmitti. Daha geçen
lerde Necatinin mutemetlerinden 
Vodadjo - ki şimdi Deni llbayı· 
dır - bu hareketlerden birisini 
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1 ltalya - Habeş har1!J. 
= 

1 
l / 12 / 935 tc 

Askeri Vaziyet 
= 
~,, ,Şimal cephesinde 
ı · (59) numaralı ltalyan tebliğine göre Makalle ciıJartrıtlo 
E bulunan ltalyan kurJvetleri bu ıehrin on beı, yirmi kUonıetr~ 
' garbincle Habcı kuvvetleri ile çarpl§tığını göıteriyor. H~·~~ı 

-=

J haberlere göre Raı Seyum'un (Seloa) dan (Bora) ya gıffıgı, ia) 
_ bunun aebebi ele (Aiba) ve ( Atzala) vadilerinde bulunan ~~· 

KaHa kuvvetleri ile teması teıiı. etmek olduğu anltqılıyor. BoY· ' 
lece bütün bu haberlerden Habeılerin Şimalden ve Garpterı f,fa· 
kaile etrafında bulundukları sabit oluyor. Habe~ler ıimdiye ita· 
dar ita/yanların kar§ııında mütemadiyen çekiliyordu. Yalnıı 
çekilirken çete harbi ile istila =ı kuvvetleri iz'ac etmeğe çalı~ı· 

_ yorlaraı: Son ( Asmara) telgrafları artık Habeşler bu taktikle
rini bırakarak Amba - Alaği taraflarında toplanmakta o/Jak
larını, hatta merkezde olan Habq kuvvetlerinin de ceplıeYt 
doğru yürümekte bulunduğunu, Habeılerin artık büyük bir m~· 
kabil taarruza geçmek istediklerini bildirmektedir. Halbuki Jı
ğer taraftan ltalyanların da yeni bir taarruz için hazırlarıdıklort 
§Üphesizdir. General Bononun yerine Mareıal Badoğliyo'rıutı 
Ba kumarulan olarak tayini ve nihayet fil.en bu vazifeyi i/aYj 
bQ.§laması ela bunun delilidir. Acaba ita/yanlar mı daha eıJt.J 
üçüncü taarruz hareketine girifecekler, yokıa Habegler mi nıu· 
kabil taarruzlarını yapacaklar? Bu nokta §İmdilik belli değildir· 

~ 1 Cenup cephesinde 
E Cenup cephesinde yeni bir hadiıe yoktur. ita/yanlar Daga· 
' bur üzerine hava bombardımanı yaptıklarını tekrar etmektedir· '= Cenup cepheıinde ltalyan harekatının yegane hedefi Somali ilt 
ı:_ Eritreyi birlegtirmektir. Bu iki cephe araıında (600) kilonıetre· 
~ lik bir mesafe olduktan btl§ka (Harrar) mıntakasının Habeıler• 
e den alınması ela kolay değildir. Bununla beraber ltalyanların 

bütün zorlukları muvalfakiyet ile atlayacakları kabul eclilnıi~ 
olsa bile aaıl makıadı teıkil eden - Habe§İ&tana ıUah naklitı' 
men - gayenin huwl bulamıyacağını Fransız aakeri mütchal 
aısları aöylemektedir. 

Zira Somali ile Eritre birlqtirilerek Cibuti ve lngiliz So· 
malui yolları keailmiı olıa dahi Habeşiıtan için ıilah naklirıe 
hizmet edecek bQ§ka bir açık kapı daha kalacaktır. Bu ela /ngiliı 
Somalisidir. Bir aralık ltalyanlar Şimal cephcıindeki kuvıJetl~· I 
rini Tana gölüne doğru ilerleterek lngiliz Somaliıi ile Habqıı 1;; 

tan arasındaki yolları ela keameği dü§ünüyorlardı. Dün ge(~n ha
berler ltalyanların bundan va.zge~tiklerini bildirmektedir. Esa· 
ıen vazgeçmemiı olaalar bile henüz ltalyan kuvvetlerir:in Ak· 

*==') sum ve Makalle'den Takaze nehrine kadar olan ıahayı bile İ§gal z 

edemediklerine göre Tana gölüne doğru gitmekte kendileri içitt « 
ne kadar büyük bir zorluk bulunduğu meydandadır. " "' t,~ 

\.ıuııııınnııı1111111ııııııııııını1111ıııııııı11ıı11111ıııııııııııı1ıuı~ -~ 

Çin i~inden ingiltere mesuldür! 

Roma, 1 (A.A.) - Bir İtal
yan kolunun Aussa bölgesinde 
hücuma uğrayıp 183 telefat verdi
ği hakkındaki Habeı haberleri 
yalanlanmaktadır. Bu münasebet
le resmi mehafil, Aussaya en ya .. 
kın bulunan İtalyan kollarının sa
hile 100 kilometre uzakta Musaa
li dağı eteklerinde bulunduğunu, 
halbuki Auasa bölgesinin sahil
aen yüzlerce kilometre ötede ol . 

Addis - Ababa, 1 (A.A.) 
Habeş kaynaklarından verilen 
haberlere göre, Abaro sırtlarında 
birkaç gündenberi müthiş muha -
rebeler olmaktadır. 

idare etmi~ti. Bütün bu seferler /ngiliz dış işleri bakanlığı Cenevredeki Çin defe" 
akim kalmıt ve §İmdiye kadar hiç . . •. . . . •• •. ; {] 
kimse memleketi Barrou'dan kur- gelerının asambleqe muracaatlerının onune g~çm ş 

Abaro sırtları, Makallenin 65 
kilometre şimalinde yani İtalyan 

taramamıştı. Canlarından korkan 
köylüler, haydudun saklandığı 

yeri göstermekten çekiniyorlardı. 

Yunan hükumeti umumi affı kabul etti 

Bütün MahkUmlar Serbest 
Kondilis tarafından neşredilen kanunlar lağvedilecek 

~tina, 1, (Özel) - Dün, yeni ı 
kabineyi kuranların hüviyetlerini 
bildimıittim. Yeni kabinenin hiç 
bir siyasal partiye mensup olma • 
maıı , efkarı umumiyede iyi te · 
sir brrakmıttır. 

Elefteron Vima gazetesi "bü • 
tün Elen efkarı umumiyesinin bu 
hal suretini memnuniyetle kabul 
ettiğini derhal bildimıemiz lazım 
clıır.,, diyor Sonra genel af mese • 
lesi için bulunan nal suretini de te 
mamen tasvip etmektedir. 

Bitaraf Cumurcu A'kropoliı di· 
yor ki: 

--··---YRlflııu-ı..ıııı•.-mra...-....,.··~wmımammaımııı-.._m-•-.-

rek Başbakannnız General 1smet 
lnönünü ziyaret etmiş ve yanın · 
da bir müddet kalmıştrr. 

Dış bakannnız, sonra yine ilbay 
la birlikte Perapalas oteline çık • 
mış, ve öğleden sonra otelde kal 
mıştır. 

Şehrimizde bulunan ekonomi 
bakanı Bay Celal Bayar dün Tak 
sim stadında Galatasaray-Güne§ 

se etm; tir. ... 

. "Fırtına dünden beri dinmit • ı 
tır.,, 

Bitaraf Estia gazetesi de şun -
ları yazıyor: 

"Kabine, herkesin itimadını ka 
zanmış şahsiyetlerden .teşekkül et 
mektedir. Arzu ederiz ki Demircis 
kabinesi <yalnız bir iş kabinesi o 
!arak kalmasın ve şimdiye kadar 
siyasal entıikalar haricinde kal -
mış ve bundan sonra da kalacak 
şahıslar tarafından teşkil edilmiş 
olması dolayısiyle yalnız bu ka · 
binenin memleket menfaatlerini 
gözeterek hal sureti verebileceği 
bazI mühim meseleler üzerinde de 
kararlar alsın.,, 

Liberal Patriı diyor ki: 
"Kralin gayretlerinde muvaf -

fak olması çok ehemmiyetlidir. 
Çünkü, bu muvaffakiyeti elde e -
debilmek için mücadele etmek 

mecburiyetinde kalmıştır.,, 
Venizeli t lmerinjoyas gazete · 

ıi kraloı buhranı halletmek için 
kullandığı cesareti tebarüz ettir • 
mektedir. 

Ellinikon Mellon ve Ellinizmos 
gazeteleri, genel affın maziyi u · 
nutturacağmı söylemekte fakat 
milletin isyan ıeflerinin hattı ha· 
reketlerini çok güç unutabilece · 
ğini de ili.ve etmektedirler. 

Ellinizmoı diyor ki: 
"Bütün Elen. Ulusu, siyasal ha 

yatta uzlaşma istemektedir. Fa · 
kat yine milletin büyük bir kısmı· 
nm isteği de bundan böyle siya · 
sal hayata yalnrz manevi kıymeti 
münakaşa götürmez adamlann 
karışmasıdır.,, 

Atina, 1, (Özel) - Uzun bir 
içtimada umumi af katiyet keıbet 
miıtir. 

Yeni hükumet, kararnameyi im 
za etmiıtir. Kararname, bugün 
Devlet matbaaıınıda basılmış ve 
dağıtılmı§br. 

Umumi af kararnamesi neıre • 
dildikten 60JU'a Yunanistana dö • 
necek ma:h'kfun zabitler, tekaüt 
maa~larmı alabileceklerdir· 

Atina, 11 (Özel) - Eski Cumur 
Ba§kanı Zaimis, anlaşma siyasa· 

Roır.a, 1 (Özel) - Londrada ·( 
ki Çinliler birliği başkanı B. W ang ı 
Times gazetesine gönderdiği bir 
mektupta Çin meıeleai müvacehe· 
ainde lngilterenin hattı hareketini 
§U sualleri sorarak tenkit ediyor: 
Eğer Japonya mütecaviz değil idi 
ise nihayetinde aJponyanın Mil · 
letler cemiyetinden çekilmesini in 
taç eden cemiyetin 2 t ubat 1933 
tarihli kararı niçin alınmıthr? 

1UmtttUt1Utt1111UJR111111111U11111111nı•ntt"'9t•llilıımttı1mııın•nmnmnt1m11ınmı&1111•1 

ımdan cok memnun olduğunu ve 
krala h~r zaman yardıma hazır ol 
duğunu ıöylemiıtir. 

Atina, 1, (Özel) - Anlatıldı -
ğma göre Kondilis tarafından net 
redilen bir çok kanunlar lağvedi· 
lecektir. 

Atina, 1, (A.A.) -Girid büyük 
lerinin bir davetine cevap veren 
kral, yakında Girid adasını ziya • 
ret edeceğini bildirmittir· 

Müteaddit tecim ve endüstri 
profesyonel te~kilatları milli bir -
lik uzlaşma lehinde kararlar al · 
mıılar ve güç işinde kendisine 
yardım etmek üzere kralın etrafın 
da kayıtsız şart11z toplu bulun · 
duklarım bildirmitlerdir. 

Eaki muharipler birliği ve a· 
kar sahipleri birliği, bütün aiyasal 
partiler şeflerine ıhitaben bir be
yanname çıkannıtlar ve bu be • 
yannamede siyasal ıeflerden, par 
ti menfaatlerini bir tarafa hıra • 
karak memleket ve millet menfa • 
atleri için krala yardım etmeleri· 
ni istemişlerdir • 

Mançuri ve Şanghayda "Harb:ı 
müracaat,, tan batka bir ıeY y~P t 
mamııtır.? Bu kere İtalya dahi j, 
bi ilan etmediği için, o zaınaıı. ~. 
ponyanın Mançurideki vaziyeU 

1 
, 

le buııün İtalyanın Habeşiatand', 
ki vaziyeti arasında ne fark .,ar 
dır? iı1 

Bu mesele üzerinde çok etı1 0 
kaynaklardan alınan haberlere~. . t•t· 
re, hadiıe ıöyle cereyan etaııt ~ı· 

1. - İngiliz dış itleri bakıl . , 
ğı , Cenevredeki Çin delegeler' ıı 
nin asambleye müracaat hus09~, 

rJ'h' 
daki teşebbüsünün önüne geÇ ıı 
kendilerine böyle bir müracao.~~ 
lüzumsuzluğ\•nu göıtermit ,.e dt 
nun için fena neticeler tevlit e 
bileceğini ileri sürmüştü. d~ 

2. - 1932·1933 kı~ı eınşsııı J9. 
ligiliz dıt itleri bakanlığının 11~11e 
h. "l"' ç· d 1 <Ye5

' ıyettar recu u, m e e., , ı;· 

paktın 16 ncı maddesinin ilet• •d~ 
rülmesi için ısrarla tavsiyeler 1• .. , .... 
bulunmuş ve yapılsa dahi, bö d , 
bir müracaatin gayri mevcut ş 
dedileceğini bildirmiştir. tiı''I 

3. - Daha çok yakında • 
1. ''k k ç· h"ktiıı1' ız yu ıe memuru ın u • 
ti nezdinde Mançukonun tııııJJ1t,,, 

. . k b" rar e ması ıçın ıı ı ır surette ıs i( 
mi§, aynı zamanda lnıgiliı dı~ J6 
leri bakanlığı Çin §ubeıi şef~üf ' 
Londrada buna benzer teıeb 
lerde bulunmuıtur• 
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1 iıaretler 1 
S'adova ve Sedan 

korkusu 
FraRfcula Almanya ile anla§ma 
~ doltıfmaya baılayınca efkarı 
tınuımiyeele bir uğultu halinele ıu 
•öz elalgalanıyor: 

" - ikinci bir Sodova mı? O 
Wde ikinci Sedanı beklemeli.,, 

Almanya ile Franıa araıınela
lıi İf birliği fikri ileri ıürülelü mü 
Satlova tarihin bir ıaldüliği, "Se-
4an,, ıaldüliğin bir ıonu olarak 
rrteyelana çıkar. "Sedan,, iki elev
let politikaıının hfılqtiği, menfa
atlerin idealler halini aldığı, ıi
)'cui hudut ayrdığının müthiı bir 
irin kaynağı olduğu ıahadır. Se
dan büyük harpte Franıız - Al
ntcın cepheıinin tohumu oldu. 

(1914) ten (1918) e kadar ö
leni~ 1871 de Sedanda açılan çu
kurda can verdiler. Bunun için 
Saaova ;ı,. Seelan ihtiyar, genç, 
bütün Franıızların kalaıında bir 
hazin hatıradır. Ve büyük bir ha
ta. 

Sculova Üe Sedanelan çıkan 
diplomaıi hataıını "Verıay,, mu
ahcJui Üe tamamlanmak iıtendi. 

• • • 
Bugün bir F ranıız - Alman 

anlQ§maıı ileri ıürülelüfü zaman 
bunun hedefleri ıöyle böyle taırih 
ediliyor: 

l - ltalyanın Avrupcula Uluslar 
ıa.yeteıine girmnini bü~lr bir 
devlet yardımından kurtarmak, 
ve onu Uluılar .oıyeteıine ıok

malı. 
il - - Almanyayı Avrupanın 

tarhında ıerbeıt bırakmak. 
Almanya ile Franıa araıında 

~. yapılacak bir anlQ§manın Franıa
~ lliJTıi alıiıleri ıunlarılır: 
~~ · t - ltalyayı neden feda ede

lim. 
il - Sovyet Ruıya Üe karıılık

lı emniyet vüeude ••tirdik. Bu 
e ... n:,,,.tten mi vazgeçelim? 

ili - Küçük h:l&la bağlıyız, 
Almanyayı Şark huJutlarında 
aerbeıt bırakacak olursak ba tl ev
letler blokunu ya Almanyanın, ya
hut ta Sovyetlerin eline bırakmak 
lcizrm ıelecektir. Halbuki bizim 
bu memleketlerele /inanı ve eko
nomi bakımınJan büyük alakala
rımu: uar ve bu menfaatlere veela 
naı edelim? 

Egeliler toplandı J 

Verilen kararlara göre 
yurt b;nası genişletilecek 

lzmir lisesinden yetişenler ku · 
rumu dün yıllık kongrasını Şeh · 
zade başındaki Ege yurdunda ;yap 
mıştır. Kongrayı birlik başkam 
Bay Lebit açmış ve kongra baş
kanlığına doktor BayEnver , ka 
tipliklere Bay Rüknü ve Bay Mi 
nir seçilmişlerdir. 

Kongrada evvela kurumun bir 
yıllık çalışma ve muhasebe rapor· 
Jarı okunmus, rapor biraz tenkit 
ten sonra çoklukla kabul edilmiş 
tir. 

Önümüzdeki yılda Ege yurdu · 
nun daha geniş bir binaya naklP. · 
dilmesi ve yatak mikdarmm 15 
den 25 e cıkar\lıması, yurdun içjn 
de yemek, banyonun islahi ile 

sihhi ısınma vasıtalarının ku · 
rulması, şubat ayı içinde bir gece 
yapılması, ve yurda imkan nisbe · 
tinde parasız yatılı talebe alınma 
sı, kültür bakanı Bay Reşit Ga · 
lip için hir anım töreni yapılma· 
sı, yurd içinde geniş bir salon ay 
nlarak lzmir mahsullerinin bur · 
da teşhir edilmesi istenmiş, bu is 
tekler kabul edilerek yeni yöne -
tim kurulu seçimine geçilmiştir. 

Seçimde Sait, Lebit, Mehmet, 
Ahmet, murakaba kuruluna da 
Sadri Baha seçilmişlerdir. 

Kongra sonunda İzmir liı:;esin · 
den yetişen büyüklere tazim tel · 
graf ı ve matbuata teşekkür mek
tuplannm gönderilmesine karar 
verilerek toplantıya son verilmiş 
tir. 

~•li• h•~•rlerl: -------
Tuğla taşırken ----iskele kırılarak bir 

amele yaralandı 
Cihangirde Lenger sokağında 

Remzi adında biıine ait yeni bir 
bina yapısında çalışan amele Hay 
dar arkasında tui!la ile iskeleye 
çıkarken birdenbire iskele kınl · 
mış ve iki metre yüksekliğinden 
aşağıya dü~erek vücudünün türlü 
yerlerinden ~'aralanmıştır. 

YAT ACI ALMAK lSTEMlŞ
Sarniçlı hanında oturan Haci 

namındaki şahıs handa bulunan 
yatağım almak üzere han sahibi 
Mehmet Aliye başvurmuştur. Meh 
met Ali bir alacak yüzünden ya· 
tağı vermek istememiş ve arala · 
nnda kavga çıkmıştır. Kavgayı 
ayım1ak isteyen bekçi Haciyi döv 
düğü iddia edilmi~ ve tahkikata 
ba~lanmıstır. 

. MAKiNEYE KAPTIRDI -
Kibrit fabrikalan soyma makine · 
sinde çalışan Yalovalı İbrahim 
oğlu Sefer kolunu makineye kap· 
tırmış, hafif surette yaralanmış -
tır. 

YANGIN - Galatada kalafat 
yerinde doğramacı ve marangoz 
imalathanesinin üst katından yan 
gın çıkmış. fazla ilerlemesine mey 
dan verilmeden söndürülmüştiir. 
Yangın bekçi Alinin dikkatsiz · 

liğinden çıktığı söylenmektedir. 

Boya santralı kuru'acak 
!pekli endüstri vaziyetini tet · 

kik etmek üzere şehrimize gelen 
endüstri genel direktörü Reşaclm 
başkanlığr altında yann ipekli ku 

Salacak önünde iki maş fabrikatörleri bir toplantı ya 
t parak ipekli endüstrinin bu gün · 

vapur çarpış 1 kü vaziyetini konuşacaklardır. Bu 
Köstenceden mazot yüklü ola top!ant,ıda ın~ketimizin tanın -

rak gelen ltalyan bandıralf Klf - mı~ sanayicileri de bulunacak ve 
giya vapuru ile Derinceden krom ipekli kumaşlarımızın hariçte bo· 
yüklü olarak gelen Eros .~·apu;ıa· yanmaması için devlet ile bir bo· 
n evvelki sabah Sr~a~ık onlerın : ya santrali kurulması ve sanayim 
de çarpışmış ve Klızıya vapuru kontrolü ve standan müzakere e 
nun ortası delinmiştir. lki vapur dilecektir. 
da kaza neticesi seyyahatlerini ~ • 
greiye bırakmaya mecbur olmuş· Tramvay t\)1'keh serma-
lar ve tamir edilmek üzere havu yesini fazlalaştıracak mı? 
za girnfr::lerdir. ~ 

-:. • • ., • • • Haber aldıgımıza göre, tram -
Ta'ehe Bırhgı seçımı vay şirketi hissedarlan şirket ser 
Talebe birliği yeni yİl seçim işi mayesinin arttınlması için ayın 

ne bu günden itibaren başlana · otuzunda bir toplantı yapmaya 
caktır. Rey kutusu birlik binasına karar vermişlerdir. Bu toplantı · 
asılmıştır. Bütün üyeler bir haf · da yeniden hisse senedi çıkar · 
ta içinde birliğe gelerek reylerini mak suretile sel'mayenin arttın} · 
bizzat kutuya atacaklardır. ması etrafında konuşulacaktır. 

H .ı• b""t"" bunl k L--1 t , ....................................... _. ııı ııı_ı_IMlll-.Ul_I_ 
ayıı ı u un an auu e - • • 

ti·1ı s ol L., tla ve umulmıyan ıartlar ıçınde 
Şirketin bugünkü sennayesi 1,457, 
027 Türk lirasıdır. Ve bu serma -
ye her biri 17 Türk lirası değe -
rinde 85,531 h~ senedinden 
mürekkeptir· Yeni sermaye 2, 
257,479 lira olacaktır. 

. onra ne acaıu 

Alma11yanın gözüne keıtirdiği 
toprakları elde etmeıi, yani yenil 
bir ıalibiyeti olmıyacak mı? 

Franıanın kalaıında Ytlfıyan 
Scuiova, ve Sedan korlru•u Fran
•amn bu•ünlıü ıiyaıal ıartlar iti-
6ariyle hemen hemen 1868 ve 
1871 de olduiu ~bi mevcuttur. 

T qbih yerinı/eı/ir. 
1818 de Prüıya Alman vahde

tini yapmalı için ıilaha ıarılmayı, 
ifi "kan ve kuvvetle,, bQfarmayı 
taaarlam11tı. • 

O~ncü NaPolyon Prü•yanın 
Jlouaturyaya lıarıı bir harbe gir-, 
melini bazı lıomi•yonlar (yani bu 
veıile ile bazı ıehirler) elı/e elmelı 
hiilyaıiyle bitarallıkla karııladı. 
Hatta ltalya ile Prüıya ittifak etti. 

mağlup oluvadi. 

Prüıyanın bu ani hareket .)'Ü

zünd en lıazandığı zaferden balt
ıederken Biımark (Ren) ıahilin
de Franıızların ııözükmeme•inin 
teairlerini açıkça ıöyler ve Jer ki: 

" - Eğer kırmızı pantalonlu
ler (Ren) de gözü/nelerdi, Prü•
ya Franıanın ıartlarını lıabule 
mecbur kalırdı.,, 

"SaJova,, zaferi böylece Na
polyonun elinJen çeküip alınmıı
h. Kendi vahdetini ıilôl. kuvvetiy
le yapmak azmini fafıyan Prüıya 
için bu, Danimarka harbinelen, 
ıonra Ren ıahiline akın için im
kan hazırlam11tı ve bu imkôn (Se
dan) da tahakkulı etti. 

Bir muteahhit H•lici 
temiz'emek istiyormuş 

Bir akşam gazetesinin yazdığı 
na göre, memleketimizde taah · 
hüt işlerine girmekle tanınmış bir 
müteahhidimiz, Halicin temizle · 
me işini üzerine almak için hükfı 
metimiz nezdinde bir teşebbüste 
bulunmaya karar vermiştir. Bu 
zat, Haliçte bir <:'.Ok malzeme çr 
kacağını ve bunun tutarile de ya 
pıalcak masrafın kapatılacağını 
iddia etmektedir. 

Haydarpaşa Hsesini 
başaranlar kurumu 

Napolyon ortlunınu Avrupanın 
en laıvvetli ordusu ıayıyordu. 

Prüıya üe Avaıturyanın araıın
ılalti harbin uzun süreceğini tah
nain ediyor. Nihayet ıulhün kemli 
laakemlifi üe yapılacağına kani 
&alımayordu. Harp btqlculıfr za
....,. Prüsya Franıa hududuna 
&ombo, bıraktı. Fakat Arnuturya 
ordusu lliç umulmryan bir zaman- , 

F ranıayı elli ıene kadar hem 
ıeref bakımından, hem ekonomik 
cephesinden yeiı içinde bırakan 
bu hatayı ayni cofralya içinde 
tekrarlamanın korkuta buaiinü 
•ar•maktadır. Çünkü fUnu elüfü-
nüyorlar: 

Almanya f"l'kla kamndılıtan, 
iyice kuvvetlendilıten aorttcr ~arbe 
JBnecelı. Ba 1ftli bir Sedan ola
mi. 

Sa4rl Ertem 

Bu yıl Haydarpaşa lisesinden 
<;ıkanlar bir "Başaranlar kurumu,, 
kunnağa karar vermişlerdir. 

Dün mezun gençlerin hemen 
hepsi mekteplerinde toplanmışlar 
ve direktörleri ile beraber bu ku -
rum hakkında uzun uzun konuşa
rak ülkülerini yerine getirecek en 
iyi yollan aramışlardır. Bu arada 
içlerinden be.ş genç esas nizamna-
menin tanzim ve tertibine memur 
edilmiştir. 

Dünkü toplantı saat ikiye kadar 
~ürmfüıtür. 15 sriin sonra nizamna-

Zahra ,A_ ylin 
Ceset getırıldj, cenaze 
töreni bu~ün yapı l acak 

Fransanm Amyens şehrincie 
trenden bir ka7.a es ri olarak dü 
şüp ölen Bayan Zehra Aylinin 
cesedi, tahnit edilmiş ?lduğu hal 
de Amyens hastahancsmden şeh 
rimize getirilmiştir. 

Kapalı bir sandık içerisinde ge 
tirilmiş olan ceset, doğruca Şi~li 
Sıhhat Yurduna götürülmüştür. 

Bugün için bir cenaze töreni 
tertip edilmiştir. Törene saat on · 
da Sıhhat Yurdu önünden başla -
nacaktır. 

Beyoğlu Halkevine 
üye olanlar 

Beyoğlu tarafındaki okullann 
öğretmenleri Beyoğlu Halkevine 
üye olmağa karar verdiklerinden 
dÜn bir öğretmen heyeti Beyoğ · 
lu Halkevine giderek başkanla 
görüşmüşlerdir. 

Öğretmenler, ayın on dördüncü 
günü Beyoğlu Halkevinde bir çay 
vereceklerdir. 

Dün akşam Beyoğlu Halkevi 
Korosu tarafından ev salonunda 
bir müsamere verilmiş bundan 
sonra Üniversite hukuk fakültesi 
iktisat profesörü Bay Ömer Celal 
istikraz ve faydalan hakkında 
bir konferans vermiştir. 

Namık Kemal için 
Namık Kemalin 43 üncü yıl dö 

nümünü kutlamak üzere bugün 
saat 17 de Üniversitede bir top · 
lantı yapılacaktır. 

Blöke paraf ar 
ttalyaya karşı alınan zecri ted 

birlerden sonra Türkiye ile !tal · 
yada blöke olarak kalan parala · 
rm yekdiferine mahsup edilmesi 
düşünülmektedir. Bu yolda ya 
pılacak herhangi bir muamelenin 
tekemmülü için de ıtalyada blöke 
parası bulunan tüccarın adedini 
öğrenmek lazımgelmektedir. Bü · 
tün ihracatçılardan ltalyadaki pa 
ralanrun mikdarlan ve neticele · 
rini bildiııneleri istenmiştir. En 
fazla iş limitedin blöke parası bu 
lunduğu tahmin edilmektedir. 

Deniz yollarının yeni 
vapurları 

Denizyollaıı idaresi tarafından 
A vntpa gemi tezkahlarına siparL~ 
edilmesi düşünülen 15 kadar ge · 
mi Akay için alınacak iki vapu · 
nın şartnameleri bu günlerde ec 
nebi firmalara gönderilmek ü 
zeredir. Bu fnınalar taraf mdnn 
yapılacak teklifler ekonomi ba 
kanlığınca incelendikten sonra, 
en müsait teklifler yapan finnaya 
gemilerin birkaçı yahut hepsi hir 
den verilecektir. Haber aldığımr 
za göre bu gemiler en kısa bir za 
manda deniz yollarına teslim e 
dilclikten sonra idare, Siiriye s~1 
hillerine de sefer yapmak imkan 
Jaıım bulabilecektir. 

[. Kısa Haterler J 
• Belediye seyrüsefer memur 

ları tarafından otöbüs ve otomo · 
billcrde yapılan bir haftahk kon 
trol sonunda 7 otöbüs seferden 
men edilmis ve 15 otöbüse de pa 
ra cezası kesilmiştir. 

• Göçmen getirmek üzere Kös 
tenceye hareket eden Cumuriyet 
vapum yal•mda 2700 kadar göç · 
menle dönecektir. Geriye kalan 
6000 küsur görmen de getirildik 
ten sonra bahara kadar nakliya · 
ta nihayet verilecektir. 

• Halic sosyetesi vilayet, bele 
diye ve ekonomi bakanlığına ye 
ni bir protesto göndermiş ve 
açze duçar olraka faaliyetini ta 
til ettiğinden emvaline vaziyed 
edilmiyeceğini bildirilmiştir. 

----·----ıı ____ , ___ ........... '" ....... "' ......... 

1 arih köşesi 
...... --.. ···················· 

lstanbulda en 
büyük ekmek 
buhrauı 

lıtanbulda tarihin muhtelif za. 
manlarında birçok defalar kıtlık
lar olmuftur. Bunların en mühim
mi yüz lıüıur yıl önce 1244 yılın
da görüldü. Bu yıl Ruıya gemileri 
Karadeniz boğazı civarına doğru 
yaklQ§ıyordu. Akdeniz boğazı ab
loka eclilmiı, yakın ıahiller iıgal 
olunmuftu. Bu yüulen lıtanbula 
erzak gelmeyince, Kayıeri gibi u

zak yerlerin miite•ellimine Üf yüz 
tleue üe zahire yetiıtirilmeıi için 
ferman çıkardmııtı. 

Fakat müteıellim, ancak yüz 
ıekıen katır bulabümiı ve zahire
yi bununla göndermekte olduğu· 
nu bildirmİftİ. 

Bu yıl lıtanbulJa bir de/ter tu- · 
tulmaf ve 359 bin ıekıen nüf uıu 
bulunduğu anlQ§dmlfh. Tarih ıun
lan yazıyor: "Ol valıit lıtanbul 
ve bilcidi ıelôıe idareıi için halta
da lınnlarda kırk bin kilo zahire 
verüir İmİf iıe ele boğazlardan 

zahire gelmemeie bafladığından 
haftalık zahire birdenbire nml 
dereceye tenezzül eylemif ve aı · 
ker namına olarak Anadoludan 
müreıtep keıan Rumeliye geçmek 
üzere lıtanbultla birikerek eınayi 
rahta ilıi üç gün aç kalmıt ve ba
zıları açlıktan te!el olmuı imif. 
lıtanbulun beylik ambarlarında 
medhari zehayir dahi karini nelaJ 
olup eıkiden lacülilihtiyat vazo
lunmuı ve •enini veliretlenberii 
devri i•tibdaline bakılmam11 olan 
bir talıım kokmaf, çürümÜf ve a• 
deta kiilçelqmİf Jarı ve ravdar 
kokoroz gibi feyler ki, bunların 

en eılıiıi Fatih camii §'!rili civa
nnJa Çulıurhamamtla malı/uz 

idi. Bu gibi zahireler ı ·ar 

i•e ele fırınlara bittevzi ber 
mucibi delter cavami ve kili
ıelerde ıabah akşam beher nüfııı 
için memurin nez.aretleriyle bi • 
rer tane ekmek tevzi olunur idi. 
Beheri yumruk kadar ıimıiyah bir 
•omun itli ki, Rabbim bir daha 
göıtermeıin. Yenilir, yutulur ıey 
tleğü ve lınnların ekmek çılıar• 
Jığı vakitlerde önlerine tecemmil 
eelen ahalinin izclihamından u -
kaklardan geçmek miimkün ola· 
maz idi.,, 

Ekmeklerin pal.alılOfmaıını da 
gene tarihten dinliyelim: "Nanı 

azizin cılti liatle taammülü miriye 
asim laaıarı müeidi ol~ağrrulan 
zaruri beha tanai altmıt Jirlleme 
tenzil olunarak lremaliaabık dör
der paraya ıaattdmaıına lıarar 

verilmiı.,, 
,..._ __ _., ...................................... ....-
- Keçmiı Kurun/ar: 

2 l\aııurıevı;cJ 1921 
Evvelki gün kaçak tütün taharri

si için poliain 11ardımUe Akbıl/lk ta
rallannda araıtırmalar 11apılırken 
reji kol<-ularUe kaçakçılar araaında 
bir sokak muharebeıi rul"Ua gel
miıtir. Evlerin araıtırıldılı sırada 
Halim çavuşun evinde kapı açıl

mtunıf, fakat 11rarla içeri girildik
ten sonra bir balya tütün bulun. 
muştur. Fakat Halim çavuf asker
liğini ileriye sürerek eııinden lıiç 

kim.senin mal göti1remiyeccğini Ue
ri sürmüş ve karısile beraber araf
tırmayı yapan rejf deniz memuru. 
nun üzerine atılmııtır. Meselenin 
bügiJyeceğinl gören zabıta kuvveti 
derhal merkezden yardım latemlı 
fakat bu yardım gelinceye kadar 
kaçakçı ailf'ler birleıerek zabıta 

kuvvetinin üzerim> •aldırmaya baı
lanuılardır. Bu ıırada ,,ni~n bir 
polt. kafUnl iaçak~ian abloktı ri
miı ve Ud kadınla on erkeği ynka-

menin tetkiki için tekrar toplanıla1._
1.am...-ıı.tı.r. _________ 
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4 - KURUN 

"Ulus,, un dil yazıları 

Tük dilinin orijinalitesini 
gösteren bir analiz 

Güneş - Dil teorisi, ''Akşam,, sözünün analizi ile, 
2aman ve cihet anlatan türlü sözlerin 1 ü1k 

jenisinden çıktığını nasıl ortaya koyuyor ? 

(Başı dünkü sayımızda) 

Hiç şüphe etmemek lazımd rr 
ki Arap dilinde kurulmuş olan ka
lıpların kaffesi, tıpkı bu ( ağaşa) 
sözünde olduğu gibi, Türk sözle
rinin taklitlerinden ibarettir. A
rap kadınlarında kelimenin kökü 
ve onun manası tanınmaz; tasrif 
münasebetiyle tekerrür eden her
hangi bir harf kök sanılır. 

"Güneşin uzaklaşmış, kaybol
muş, gelip geçmiş olduğunu,, ifa
de eden ( Ağaşa} ve (Aka§a) söz
lerinin etimolojik şekillerinin al · 
tına manalarmr söylemeksizin, 
baz: Türk söz!erinin etimolojik 
şekillerini yazalım: 

(1) (2) (3 ) 
I - ( ağ + as 1 ağ) 
il - (ak + aş + ağ) 
ili - (ak + aç + ak) 
iV - (ok + oş + uğ) 
V - (eg + ec + eğ ) 
Vl -- (eğ + eç + it) 

Bu kelimelerin kökleri birdir. 
H epsi, "güneşi ve onun hareketi
ni,, ifade eder. Bundan başka gü 
ne3in bu anlamının zihinlerde Yll
rattığı mananın herhangi bir sü
je ve objede görülmesiyle o süje 
ve objenin güneı. yerinde tasav
vur edilmesi neticesi hasıl olmuş
tur. 

Kelimelerin (1 ) inci eki olan 
(v. '- s - ş - c. ç) de birdir. 

KAÇAK, KOŞU, 
GECE, GEÇlT 

1 - Ağasağ = ağaşa = geçti, 
kayboldu. 

il - Aka§ağ = aka§a = idem 
(güne§) . 

lll - Akaçak = kaçak = uzak· 
la§an, kaybolan 

iV - Okoıuğ = ko§u = "uzak-

l<J§mall' anla· 
mının ifadesi 

V - Egeceğ = gece= "güneşin 
uzaklaşıp 

kaybolmuş" 
bulunduğu· 
nun ifadesi 

V I - Egeçit = geçit = geçirilip 
uzaklaşıla 

cak yer. 
Görülü'yor ki bÜtün bu kelime

ler, güneşin bizden uzaklaşıp kay
bolması halinden çıkmış sözler
dir. 

KAŞ . 
Not: 2- Yukarda gördük k '. 

( Aka§) sözünün bir manası da 
"bitmek,, demektir. Güneş, ( A
kaş) vaziyetinden sonra görünmi · 
yor kayboluyor, bitiyor. (AkQJ) . 
gü~eşin görülmesine mani olan 
adeta bir sed, bir mania, bir du
var gibi bir anlam veriyor. hte bu 
anlamdır ki, gözümüzün üstEnd~ 
bulunup alnımızı görmeğe manı 
olan yüksekliğe de (Akağı = 
ka§) deriz. 

Büyük bir lrmağın ve yahut 
denizin yüksek kenarına, yüksek 
sahillere de (kaş) denir. K E.-\:me
nin YaJ<,ıtçada şekli (hağs) tır ve 
"kel§ kıyı" (6] demektir. 

' HUŞUG 
Not: 3- (Hağs. hağş - haşağ

liaşuğ ~ huşuğ) sözlerinden sonun
cunun manası "kendinden geç
mek, kendinden uzaklaşmak" 
tır. (7] 

[6] Pekar•k.i: Yakut Dili Lu 

gatı. ] ''Ak ,, .. .. .. l' [7 §4m sozunun ana ı· 
zinden "garb" sözünün naııl çık-

" k " ı ·· ttğını gösteren ve a ıam tn e u-
dünii de daha ileriye götüren kı· 
sım, yannki sayımızdadır. 

A lmanyada kaç gazete Amerikadan 
çıkıyor ? ayrılanlar 

Bedin, 1 (Öze'I) - Bazr yal:ian-
n gazeteler, Almanyada 5000 ga· Nevyor, 1 (A.A.) - 75 ltal · 
zetenin kapatıldığını yazmakta yan ihtiyat efradı, dün 1talyaya 
idiler. Alman hükfuneti bu neşri- gitmek-Uzere Comte di Savoioa va 
yatı tekzip etmekte ve Almanyada puruna binmişlerdir •. ~u .efradın 
bu kadar gazetenin çıkmadığını i· beraberlerinde ailelerının ıane o -

Amerika da 

Iran elçisine ke!epçe 
vurulmuş! 

Vaşington, 1 (A.A.) - lrarıj 
elçisi Bay Gaffar Celal, dış i~led 
bakanlığına müracaat ederek ken 
d·;sini otomobilini süratli sevke · 
diyor diye tevkif etmiş ve bu tev
kifi protesto eylediği sırada elle -
rine kelepçe vurmuş olan Elkton 
isminde bir polis memurunun ce · 
zalandırılmasmı istemiştir. 

Bay Hull, bu hadiseden dolayı 
e]ciye Birleşik Amerikanın tee:: · 
süflerini beyan etmiş ve etraflı tah 
kikat yapılacağı vadinde bulun -
muştur. 

Bay Celal, dıış işleri bakanlı · 
ğmdan Bay Hull'ün vermiş oldu -
ğu izahat ve beyan etmiş olduğu 
teessürlerden mutmain olduğu 
halele ayrılmıştr. 

ikiyüz bin Alman 
•• goçmen 

Cenevre, 1 (A.A.) - Alman 
muhacirleri heyeti üyelerinden B. 
Georges Bernhard, beynelmilel 
mültecilerlere yardım komisyonun 
da Hitler rejiminin kuıııluşundan 
beri takbiren 100.000 Almanın 
dışarıya hicret etmiş olduklarım 
söylemiştir. 

Mumaileyhin ifadesine göre 
bunlardan 40.000 i Fransaya, 10 
bini Çekoslovakyaya hicret etmiş
ler ve 40.000 i de Filistinde yer • 
leşmişlerdir. Muhacirlerin bakiye· 
si, diğer memleketlere ve bu ara -
da bilhassa İtalya ve cenubi Ame 
rikaya gitmişlerdir. 

Bay Bernard, muhacirlerin yüz 
de yirmisinin yahudti olmadığını 

kaydetmiştir. Mumail~yh, yeni ya 
hudi Alman neslinin de Almanya· 
da hayatlarım kazanamamak yü -
zünden hicret mecburiyetinde ka -
lacaklannı ilave eylemiş ve de -
miştir ki: 

"Bu hal, Alman muhacirleri · 
nin mikdanm 200.000 e kadar çı
karacaktır.,, 

Kaçakçı müsteşar 
ortada yo\t 

Paris, 1 ( A.A.) - Kaçakçılık 
cürmündıen dolayı ilkbaharda üç 
sene hapse mahkum olup bazı şart 
lar altında serbest bırakılmış olan 
eski müsteşar Vidal ani bir şe -
kilde evinden kaybolmuştur. Mah 
keme Vidal'a karşı bir derdest em 
ri tanzim etmiştir. 

lave etmektedir. larak vermiş oldukları alominyom ----------- --
Atman spor şefi Pariste ile altın eşya ve iki hasta otomobi· 

li vardır. Bu iki otomobil de Ame 
Paris, 1 (A.A.) - Bay Laval rikadaki l talyan sosyetelerinin he-

Rayş hükümetinin sporl~r ş~fini _ &iyesidir. 
kabul etmiştir. Fransız olımpık ko • 
mitesinin Alman heyeti şerefine Portsaıtten geçen lta1yan 
bugün tertip ettiği r esmi kabul~c askerleri 
Sü bakam Bay Pietri hazır bulun· 
muştur. 

Bir haydut tepelendi. 
Urfada uzun ·zamandanberi Ur

fa köylerine baskml~r ya_Pa · 
rak köylüyü soyan, b~rçok kım ~ 
seleri öldürerek evlerının yıkıl · 
masına sebep olan Ramazan adın 
daki haydut, nihayet bir çarpış · 
matla jandarmalarımız tarafın · 
dan öldüıiilmüştür. Ramazanın 
şimdiye kadar yaptığı cinayetlerin 
sayısı 43 ü bulmuştu. 

Ölüm 

Memleketin kültür hayatına 
kırk sene emek veren eski ressam-
lar cemiyeti müessislerinden sabık 
tib fakültesi eşkali emraz ressa · 
mı ve Pertevniyal lisesi hocası 

Osman Asaf müptela olduğu has 
talıktan kurtulamıyarak ölmüştür. 
Cenazesi b~gün Kızıtopraktaki e· 
vinden kaldırılacaktır. Namazr 
Zühtüpaşa camiinde kılındıktan 
sonl'a aile mezarlığına gömüle · 
cektir. Ailesine ve dostlarına te 

Kahire, 1 (A.A.) - Coloınbo, 
Piave ve Nazario Sauro isminde -
ki İtalyan vapurlarr, srrasile 265 
nefer, 352 amele, 1167 amele ve 
neferi hamil oldukları halde Mas· 
suka. gitmek üzere Portsait ö · 
nündıen geçmişlerdir. 

halyan saylavlan nişan1a

larını hediye ediyorlar 
Roma, 1 (A.A.) -Yakında say 

lavlar kurulu açıldığı zaman bü · 
tün saylavlar, madalya ve nişan • 
hırını hazineye hediye edecekler -
dir. Ayanın da bu yola gidecekle
ri söylenmektedir. 

A 'manyada uyuşturucu 

maddeler mücadelesi 
Berlin 1 ( A.A.) - Almanya iç 

isleri bakanı B. Frick uyuşturucu 
1{1addeler suiistimaline karşı mü · 
cadele edecek merkezi bir ofis vü-
cude getirmiştir. Bu ofisin gayesi, 
zabrtanın bütün istihbaratım mer
kezleştirmek ve Almanya srhhat 
ofisi ile iş birliği yaparak çalış -

iı1~nbul B~lıdiqı~i 
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Boksör Karpantiye "Kaipte ikilik,, 
adında bir roman yazdı 

:Meshur boksör Georges Car . yavnılaıııı~, üç lira dah:ı ver, bııtı• 
pantieı~ bir roman yazmış. Boksör larr da def edeyim. .. • 
de roman yazar mı? denecek. Ese Neticede iş mahkemeye duş 
ri g-örmeden bu yolda söz söyle - mü" ve muhtelit cünha mahken1.~ 
m;k haksrzlrk olur. Herkesin kal- ~i büvücüyü ü~ ay haose ve yıı . 
b'ncle bir arslan yatar derler. Kim Suri lira& zarar ve ziyana ınah 
bilir Karpantiye de !.'as.~! ~U)~g;.t • l küm etıujş. 
ıarm tesiri aıtmda gon1unu k~~ıt- 1L .. bn nda tevkiflet 
lar üzerine açmıştır. Entransl]an U a 
gazetesinde, boksörün hı:na dair devam ediyor 
söyledikler~ni okuduk. Bır kaç ar- !le 
kada~ Jorj Karpanti;vc barmd:ı. Halep (Özel) - Suriye ha 
bir n~asa ctrafın<:la oturuyorlar - partisi adı altm(~a te~ekkül ede11 

mı~. Bu sırada J orj da gelip ara - gizli cemiyetle alakalı üç kişi da· 
laı~na katılmıttır. Bokstan, boks· ha tevkif edilmiştir. Mevkufla. • 
culardan konuşulurken bir arka - rm evlerinde evvelce araştı~rrıa 
das Jorjun yazılarından söz aç - yaprldırğmdan, sorguya çekildı~ • 
ıım~tır. Karpantiye demiştir ki: ten sonra hemen tevkiflerine Ju : 

_, Şşüphesiz, ben yazmayı çok zum görülmüştü. Suçluların arn • 
severim. Amma profesyonel ya - smda bulunan Kıbrıslı avukat bıt 
zıcılar gibi değil. Her halde ya • ronun tavassutu üzerine kefaletle 
zacak duygularım, fikirlerim v:ır- tahliye olunmuştur. Avukat der.· 
dır. hal şimali J übmına hareket et:rrıı~ 

- Oh oh! Dnyg-ular da.. ve evvelce kararlasan izdivaç ıne· 
- Neden olmasın? Bu yaz Kan' ras·minde hazır bulunmuştur. 

dıa ne yaptığımı biliyor musunu~? Mos.1(.ova m üzesinde 
_ Bilmez olur muyuz? Tenıs, • k I 

yüzmek, koktey!.. ç nı ol esılJonu 
- Hayır, bir kücük roman yaz- Tas ajan3ından: • 

makla vakit geçirdim. l\Ioskova devlet müzesi mühitı! 
- Roman mı? Yok camın ! hir cini koleksiyonu elde etmiş ' 
- Evet evet roman Y~~zdım. Bü tir. Bu çiniler, 'orta Asvada Se : 

tün piyesl~rden ilham alarak icat merkandin vakınlarıncfoki esl\1 

edilmiş bir hikaye! . . . Efrasiyap şeİ1rinin harabelerinde 
- Yeni h\r şey demek. Bıtırdı· bulunmuştur. Koleksiyon içinde 

niz mi bari? İsa c1oğumundan evve 1e ve sonrtı' 
- Biraz rotüşü kaldı amma, ya ait çiniler vardır. Bunlar ara ' 

bitmiş demektir. ~mda Isa do.ğumunrlfln sonra c1o • 
- -Mevzuu ne? kuzuncu asra yani Sasaniler de\·· 
- Bir macera ve a~k hikavesi. rine ait olan ve hususi bir alfıktl 

Eenim az seyahat etmediğimi bi - uyanrlıran mineli çiniler hultmUJ. 
liyorsunuz. yor. Sasanilerden evvel, se.kizi»Ç1 

- Ya spordan bahsetmediniz ~srın olduğu anlaşılan bir c;ok n.:ı-
mi? dir vazolar da gözden geçil'ilınıf 

- Esas mevzu olmamakla be - tir. Bunlardan birinde kırmtzı ze' 
raber boksun da mühim bir rolü nıin iizerine resmedilmiş eğer t~ 
vardrr. kımile bir at. diğerinc:1e ı;:i; .. 1 .. •

11 

- Romanını okuyabilecek mi · balıkları vard11• 

yiz? p .. ı .... dn bu eşya orta As~1a v~ 
Jorj k:-ıhkahalarla güle,.ok 00 Iran san'ati arasındaki değerli nı.~ 

vap vermıç ! nasebeti araştırmaya pek eleverı'; 
_ Eh, eğer de_ğeri varsa ba - lidir. 

sılacak. Bunların bir km1sr Leniıurrat: 
- A rlr ne? ta Ermita i müzesi tra 11 eserlel'l 
_ u <ı lnte ikilik.. serc;i"indc hulnnma1 .. :adII'. 
- Mükemmel! A ·ı · h · l 
- Hele br..sılsm da soma ko - sur ı erın şe rr ere 

nuguruz. 

Şamda garip bir 
büyücülük davası 

Halepten bildirildiğine göre 
Şam muhtelit mahkemesind~ ~a · 
rip bir büyücülük davası gorul -
müt~ür: 

Şeyh Mehmedülmeravi .~ı~e.: 
zairi admda bir sarıklı buyucu, 
kadınlara cocuk muskası . :v::ızar, 
yeni doğanların kula~ına zıhın. a.: 
cıklığı duası okur, efsuı:ıla sımı 
ı1asta lamı tedavi ederımş ! Gez · 
mediği yer bırakm~dı~~an ~on~·r 
Şama gelen şeyhe ~~r gun, hır s~ -
nir illetli kadın. nıuracaat .. et~~n~, 
hoca mangala bır taknn tutsuler 
atıp bir şeyl_er okudu~tan sonra 
dınnanlar ıcınde kenc.nnden geç -
mis bir mi1dc1et böylece kalmı~, 
nih~yet gö'7lerini a~nır" : . 

- Altı lira vermelisin, demış, 
senin vücndüne bir cin girmiş. o
rarla mekan tutmus. Bu cin. cin -
lerin en fenasıdır. Hazreti Süley· 
man bu cini huzuıımdan kovmuş-

inmesi için 
Iraktan çrkarılıp Cezire liv~ • 

sına verle~tirilmekte olan Asurı ' 
)erin °liva dahilinde ikamet ve zi ' 
raatlerine tahsis edilen hudut ha• 
ricine çıkmaları menedilmiştir. Ba 
zr eshaba binaen çıkacak olanla ' 
rm ellerinde emniyeti umumive " 
ce verilmiş birer izinname bulu " 
nacak, bulunmıyanlar derhal rnıil" 
takalarma iade olunacaktır. 

Bo1çlu memurlar için 
Halepte Vahdet gazetesini? 

Şamdan yazılı;vor: .. 
Bazı memurların kumarda ka) 

bettikçe bir takm1 esnaf ve tüc • 
cardan para iı;tikraz etmeleri ve 
ho~·clarını ödememeleri yüzün~e!l 
hükfımete g-elen şikayetler üzerıne 
bnnlar hakkında şiddıetli kararlaı' 
alınması düşünülmektedir. Bu ka· 
rarlar arasında maasları:ndan bef 
te bir değil dörtte bir mikdarı ke' 
silerek bor~lulara verilmesi mev ' 
ı.am bahsolınaktadır. 

Maaşlardan indiri/m~ 
tu. Sflni ondan kurtaracağ'ım. . Şam _ Vüzera meclisi, bilt " 

J.\ıfüsteri razı olmmı. hoca bır çenin denkleştirilmesi için meınu~ 
iğneyi tutup kadının bile~ine sap· aylıklarından yüzde al~ı buçu , 
lamrş, kadım düşüp bayılmış. A · tenzilat yapılmasına daır olan de 
yılınca. hoca : legasyon teklifini müzakere ede " 

- Havdi yavrnm, rlemi::1, cin - cektir. 
d~n kı:rtuldu~, sernmetıe git ve he Lübnanda kağıt oyun/o rı 
dıyemı de unutma t · ıı 

Fakat kadın ertesi günü yine Beyrut - Bir kararname ~ 
ı:;tnir buhranma tutulmvc::. ko"~l·ak oynanmasına karar verilen kag~~ 
hiivfü:iiye baş vurmuş. Herif de · oyunları şunlardır: Poker, ko~ ' 
mis ki : kan, pinakl, piket, be.zbek,. brıÇı 

_, Ha, anladım, cin vücudünde rami, ekarte, korakonçıne. 

....... 

r 



... 

e 
ii 
iş 

t· 
ri 

n -
lriÇt 

... 
%:::: 

HÜNLER 
~=----·· .. ····················::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •• Bölem 18 :::::::: . ..•.... 

l<endini yerin ve gökün 
oğlu sayan Laoşang 

. Tanju Laoşang bütün bu sözle 
ti dikkat ile dinledi. Düşündü. 
Bundan ba.~ka Çong Hang Yu ken 
disinin sed;katına inandırmak i
~in Çin imparatorunun prenses eli 
Ye l!ün iınparatomna ~aray cari · 
~eleriden birini crönderdigw ini de 1 • b 

lfŞa etnfr;:ti. Bu suretle Çinlile· in 
liiinlere karşı asla dost olmadığı 
nr anlatmış oluyordu. tmparato -
tun gönderdiği hediyeler arkasın 
da saklanan gizli düşmanlık his 
8İYatını bütün çı11laklığı ile gös -
tel'iyordu. 

Bu tahrikat Hün iınparatoıu 
Laoşang üzerinde tes:rsiz kalma 
dı. Bunun neticesi olarak Lao · 
~ng Çin imparatoruna gönderdi -
ti ıneJ...iuplarda artık mütad olan 
eski ihtiramkarane ifadeleri kul
lanmaz oldu. 
~esela Çin imparatoru Hün im 

Paratoıuna 'l'azdıaı mektupda 
ı ·' b 
'inıparator Hünlerin büyük Tan 
JUsusdan nihayet~iz saygrlarile ri 
ca eder ki..,, Dediği ve bu mcktu 
hu orta büyüklükte bir leYha üze 
tine yazdığı halde Laoşang mek
ltlbunu yazmak için bilakis en hü 
~·Uk kıt'ada bir levha intihap e· 
der ve bu mektubun içinde "yer · 
letin ve göklerin oğlu, güneşin ve 
<ılın \•ekili ve Hi.inlerin ulu Tan -
j !Su Cin iınparato~ undan rica e 
~e, . .ki .. tarzında mağrurane bir 
frt'dıe küllanmağa başladı. 

F'akat Hün imparatorunun bu 
Rİbi mektuplan Çin impar1toıu · 
tıtın eline Yarınca bütün sar:ıp alt 
iı oldu. lptid:ı Çinliler Lao~~m 
g,n kendi im mratorlarma karşı 
~ağturane bir ifade ile m~kt~1p 
gc>naermesini gülünç bir hadıse 
telakki ettiler. Çünkü "Göklerin 
\·e yerlcıin oğlu olmak,, sıfatı ili 
kala tlarmca yalmz Çin imparato~: -
. tına mahsus idi. Bu Yasfı Hun 
lıııparat-orunun alarak kendine 
tl'ıaı etmeüe kalkışması çok ma . 
~asız idi. Hünler çoban bir millet 
!~i. Böyle çoban b!r :nilletin re 
lsi nasıl olur da Çın ımparator -
larına mahsus olan bir ünvanı ala 
bilirdi? Bu tarzıharekct Çinliler 
tıazarında mfı.nas1 bir türlü anla 
§ılaınayan garip bir rekabet man 
~rası gösteriyord.u. . .. 
.. P,akat Çinliler ıptıda pek gu 

htnç bir şey gibi göı ünen bu hadi
se o zaman Cin impartom okın 
(liiao Veu) ifzerinde çok fena bir 
tesil' yaptı. 

linü imparatoru Laoşangı:n bu 
~~reketini kendi mevkiine karşı 
_ır nevi tecavUz ve hakaret te · 1
akki etti. Ye derhal Hün impara
toruna karsı bir mektup göndeı·e 
~C!k ~adece· kendine mahsus olan 
linvanlarm kullanılmasını men ett· ı. 
. Bu sırada Cin iınparatnnma hi 
~~net ederek Hünler tarafına ,ge~ 
i1;ış ve orada kalmış olan Çong 
Q.ang-Yue bir harp vesilesi arı · 
~?rdu. Onun fikrince Hünleri in. 
rıı.ta~tan kurtarm~k için . n;utlaka 
';tlnlııere karşı hır harn ı lan et · 
llle~ten başka çare yoktu. 
b··F'~.lhakika Çin imparatonmun 
z llYuk bir hiddet ve ı?iddet ile ya 
arak Tanjuya gönderdi~i tehdit 

llıektubu va11r vaıınaz Hünler ara 
~lllda galeyan başladı. Hiinlcr o 
anı ana kadar Çinliler taraf md:m 

felnıiş olan !pekli elbiseleri sırt -
arından çıkanp yırttılar. Çin por 
~len tabaklanm yerlere çrparak 
dldrlar. Eski deri elbiselerini giy 
k 1 

er, eski baslıkların! ba~l~nna 
d0Ydular. Atlannın cgcrlerını vnr 
lllar. Birkaç sene sulhten sonra 

tekrnr (l\liladdan evve_I) 177 ~e · 
ne.:;inde sarr nehri geçtıler ve uç · 
suz bucaksız bir sel gibi Çin top· 
rakları J üzerine tşdrlar. . . 

Çong Hang Yue b~ı ~wtıceyı a~: 
bilcliğindcn dolayı ıftıhaı: e~c h_ı
lirdi. Jfa.kkiaten Hiinler Çınlılerın 
giyinişlerini, yaşayışlan!lı, usu~ · 
!erini ve adetlerini taklıt etmegr 
başlaclıkla~r gün~~nberi . ~it~ikçt' I 
eski harpçı kabılıyetlennı kay 
bet m i~l erili. . .. 

Bunun kindir ki daha ılk hH -
cumdan so~nra Çin' Generalı Ku · 
ou Ying Hün ordulrım durduı111a· 
ğa muvaffak oldu ve ancak o za 
man Laoş~ng- hatal:.uınr anladı. 
Bunun üzerine Lao~ang ordusu~n 
rical emri Yerdi. V c on sen~ !f ~n 
ordularını demirden bir dısıplm 
terbiyesi içine soktu. . 

Bu yeni terbiye ve talınıden 
maksa"t Hi.in ordularına Mete za -
manındaki yüksek fedakarlık, ı~~e 
tanet, meşakkatlere tahaınmu~, 
emce itaat vasıflarım verınektı. 
Hün askerleri arasına babaların · 
dan dedelerinden kalmrş olan es 
ki ~sul ve adetleri yeniden yer . 
leştinnekti. 
Nihavet on sene devam eden sıkı 
disipİin terbiyesinden ve talimin
den sonra Laoşang tekrar ordu : 
larına Çin üzerine hareket .. emrı 
verdi ve bu emir üzerine Hun as 
kerleri Şen-Si eyaletini bir hamJe 
de istila etmişti. 

Filhakika bu dcfaki hareket ev 
velkiye hiç henzenıiyoı:du. Lao · 
~an~ hiz7.at kılıcını elın~ alnu~, 
beyaz atlı süvarilerden murekkep 
olan Hiin ordularının haşma geç 
nfr:::ti. Bu suretle harekete geçen 
ordulaıı ancak Çao- ra ile Siao 
Kuan taraflarında durmuştu. BU 
tün geçtiği yerleri ezmişti. Kar~ı 
sına mukavemet eden her km·ve
ti kırmış, geçirmişti. 

Bu hareketler neticesinde Çiı: 
liler tarafından yap1 lmış Ye hı 1 
türlü zinetler ile süslenmiş olan 
bir takım saraylar. ve mamureler 
Hün ordularının eline gecmiş hu 
lunuvordu. Bir halde ki. Hüı1 as 
kederi artık bu mamureleri ve hu 
saravları şimdi istedikleri gibi 
ya(!ı;Ja edebilirlerdi. Buralarda te 
$a~li.if ettikleri en kıymetli eşyala-
rı alıp götürebilirlerdi. . 

Fakat Laoşang muzafferı.yett~n 
sema deı·hal bütün askerlel'1ne şıd 
detli bir emir vcrmi~ti. "Çi~1 .rn 
raylarından hatta bir tek <;ıvı al. 
ın~vacaksınız. Her kim bn eınrı 
dinlemezse idam edilecektir.,, 
Deınisti. 

Hüİı imparatoru tarafından ge· 
len bu yasağın ı::ebebi pek açık 
tı: Taniu.Lao~ang on sene evv~l 
ki mağlubiyetin verdiği ders ıle 
Çinden gelen lüks ve .. konfornn 
harp için yeti~tirilen Hun ask~r -
leri ir.in ne kadar zararlı oldugu · 
nu arilaımc:tr. Onun i~in simdi f etlı 
ve istila edilen verlel'deki lüks ve 
konfor eşya Hün impa~·a~or~ı1.~ 
fıdeta öldürücü zehirli gıbı goru 
nüvordu. Bu zehi ler ile bir kere 
HÜnlerin cenk,.i kabilivetleri bo· 
zulduktan sonr·a bir claha onu tc 
da vi etmek çok zor oluyordu. 

Tanin Laoşang· istila ettiği Çin 
meınleketle!"incie nekadar kiymet 
li e~va varc:a hunl::ın en ziyade i 
timat ettiği adamlan \'asıtasiyle 
birer birer toplatıyor. Toplanan eş 
yayı saravlara ve depolara do~du 
myor, sonra hunların haşına yme 
en itimat ettWVi adamlardan bek 
ciler kovuyord~. Bu hekçilerin va 
;,ifesi saravlara ve depolara hiç 
kimı:ıenin el si.irınesine meydan VC' 
imkan venncmekti. Diğer taraf -
tan Laosang ormanlardan topla · 
<lığı odu

0

nları dağlar gihi yığıyor. 
(Arkaşı ı-ar) J 

Dün Taksim Stadı görülmemiş 
bir heyecanla çalkandı 

Güneş karşılaşması Galatasaray Galatasaray -
gençlerinin coşmalarına sebep oldu 

Galatasaray - ünq aptan arı a ., G k l h kemivle beraber - Çaydan bir görünüı. 

Taksim stadı dünkü manzarayı edecekti. Galatasaray takımında 
Galatasaray - Feneı·bahçe maç - Kecdet ve Münevver gene yoktu. 
lannda bile görmemişti. Galata • Takını söyle kumlmuştu: Avni -
saray klübündıen ayrılan .. parti~_in LUtfi Osman - Fahir, Nihat, Kad 
kurduğu klüp, aylarca suren gu.. ri -

1 

Danyal, Fazıl, G?ndi.iz, Sa · 
rültülü münakaşalardan sonra bı- lahaddin, Mehmet Salım. 
rinci kümeye geçiyor ve sarı -. 11o .. .. 

kırmızı rcnklel'le süslü forınasıle Maç hakkında uzun tafsilat 
Ga.latasaraym karşısına ç1kcyor · vermiyeceğim. Bununla beraber, 
du. Vakıa Güneş takımında henüz maçın dörtte ü~ünün ~.ım~ıldu~n · 
Galatasaraydan ayrılan oyuncu: dan güzel oldugunu soylıyecegın.1. 
Iar (cezalarını doldurmadıkları ı- Evvela Güneş takımı 2 - 6 yenıl
çin) yoJ...iu. Bununla berabe~· bu mesine rağmen değerini isbat .~t
karşılaşma gene bütün husus~ye - miştir. Bu kadar aleyhte teı.ahu -
tini ve orijinalitesini kayhetmıyor- rat önünde maç yapmak, oyun 
du. Güneş takımı asıl kadrosunu göstermek kolay şey değildir. Bu. 
çıkaramamakla beraber lik maç · nunla. beraber klas farkı bariz şe· 
lanna iyi başlamıştı. kilde kendini göstermişti. Galata -

Genç ve az tanınmış ?~tmc~la_r sarayın bilhm~~a birinci dcHede 
dan mürekkepti amma ıyı yetıştı- ~inirsiz, temkinli, hesaplı oyunu 
rilmiş kanaatini verecek notlar a- fert itibarile olduğu kadar takını 
lıvordu. Bu genç oyuncular, asıl· itibarile de rakibinin bugünkü ta
larmca Galatasaraylı olmdıkları kımmdan bir h:ıyli yük~ek oldu -
için, ateşli bir oyun çıkarabilirler, ğunu meydana koymuştu. 
sinirlenmezler ve koca Galatasa • Bu devrede Galata.::arav üç gol 
rayı zorlu bir oy~~n karşrsında. bı- çıkarmış, oyunun dörtte üçü G~~ -
rakabilirlerdi. 7'funakaşa, dedı ·- neş sahasında oynanmış ve Gu · 
kodu haftalarda:-ıberi sürüyordu. nesliJer cok favl yapmı~lardır. 

~ "" :t- fkinc( devrede Galatasaray ge · 
Galatasarav tribünü maçın baş- ne iistünlüğünü muhafaza etme.k -

lıyacağı dakil~alarda göıi.ilınemiş le heraher lüzumsuz bir fantezıye 
bir heyecan içinde çalkanıyordu. kaınlnm:. derece derece sinirlene
"re re re .. ra ra ra .. Galatasaray rek favllü bir oyuna sapmıştır. 
Galatasaı·ay cim ?om. bom!,. pa - Devrenin baş taraflarında sakat · 
rulasını bile ikincı plandıa bıraka- lanan bir oyuncuları yüzünden Gü 
cak yenilikler vardı: Sapsan ay - nes sahasında on kişi kalmış, dev
valar ! .. re \onlarına doğru Kadrinin, Dan 

Galatasaraslrlar .Gt~neşe kar~ı yalin hakem tarafındmı çıkarıl • 
"avva" ~.5ziinü, hatta hızzat ayva- ınası Nihadin sakatlanarak ken · 
yr °i1için karşı tutuyorlardı, b.unun· di keı~dine oyundan çıkması yüz~n 
la ne demek istivorlardı? Bır kaç den Galatasarav takımı da sekıı 
kişiye sordum. ~~~ılan .gülere.k ki~i~ıe inıni~tir. · .. 
başını salladı. Bırıs~. ~.t~~lı ateş_lı: Galatasaray bu devrede de _uç 

_ Renklerinden otunt.. Şeklın- crol çıkararak sayılarını altıya ıb
cte bir cevap vcrqi. Gene anlama-1 lağ etmiş, bunun karşılığı i~i gol 
cimı ! vemistir. Birisinde Osman luzuın-

Bu arada ellerce :ı:anya~u g~ti: suz l;ir penaltıya sebebiyet ,·eı:e -
rilince "Galatas:ırav' kelımesmı rek Güneslilere bir sayı kazannff· 
tamamltyan renkli harfler açılıp mrn. ikincisinde Galatasaray ka · 
kapanıyor, sahaya ~yvalar atılı · lesine atılan bir frikik ay~kl~r ~
yor, hin genç agızdan çı~~n rasmdan geçerek ka1eye gırınıştır. 
bilhas:;a hazırlanmış şarkılar $Oy· ~ :f. :t. 

lenivordu. Bu arada vah falana.. Galatasaray takımı ikinci dev-
vah · flana şeklinde lüzumsuz gal ~ rede lüzumsuz sinirlenmeye kapr
galalar da hütiliyordu. lal'ak favllü ovuna sapmasaydı s~:
~ Bu _görülİnemiş ses frı1.masmın yılanın muhakkak daha aı ttıra hı· 
yarattıjS--r hava icinde nı~11ıakk~k İirdi. Fakat sahaya hakim olan ha 
ki göze kulağa hoş gelmıyen ÇH"· \'a muhakkak ki ovuncuları da ken 
kin' ~:el~n taraflar vardı. Bununla dinden geçiriyordu. Bay Nuri m_a
beraber, heveti uım~m.ive, Galat~ ~ çı baştan ~ona _kadar ım~\:affökı · 
saray genGliğ-inin hırlı~ ve ate~ını vetlc idare etmıs sayılahıhr. 
göstermesi itiba_I-ile,. bır. heyecan ~ :{. ~ :ı(. 
ifad(lSİ olmak it1 barıle dıkkate ee- .l\Iaçtan sonra Galat~s:.waylı~ -
ğcrdi ve giizeldi. lar arasında asabına en zıyade ha-

* * * kim tanınanların bile ,;.evincten 
Sahava evvela Güneş takımı aP.ladıklarmı iodia edenler <;oktu. 

çıktı ve Galatasaray tri~ününün d~.lata::::avlı genclerden bir kısım
uğultnlan, ayak takırtı~anle k~r - nm staddan cıktıktan $Onra Gü -
şılandr. GalasarayJılar ısc, demle- neş klühii öniinc giderek tezahiı -
hilir ki, bu~nkü kadar şevk ve ratta bnlundııkları. fener n1a.yı 
heyecanla hemen hiç karşrlanma- vanmak istedikleri de söylcniynr-
mı~lardr. <lu. 

·Bu zorlu maçı Bay Nuri idare 

Diğer maçlar 
Diğer maçların verdikleri neti· 

celer şunlardır: 
Taksimde Anadoluhis:an, Ha • 

liç takınıma O - 3 yenilmiştir. 
Vefa - Süleymaniye maçı da. 
3 - 3 berabere bitmiştir. 

Kadıköyünde Beylerbeyliler 
iistiin bir oyunla kuvvetli rakiple
ri Kasımpaşayı 2-0 yenmi§ler, 
Fenerbahçe de Anadolu takımını 
O - 8 yenmeye muvaffak olmuş· 
tur. aShanm fazla çamurlu olma • 
sı oyunun zevkini bozmuştur. Bi -
rinci devre 4 - O bitmiş, ikinci 
devreclıe Fenerliler biraz gevşemek 
le beraber dört sayı ~wa..kq~an • 
nuşlardır. Bu sayılardan birisi biz 
zat Anadolulular tarafmdan ken
di kalelerine atı lınıştır. 

Burada son maç !stanbulsporla 
Eyüp arasında oynanmış, birin~i 
devrenin 2 - O !stanbulspor leJı ı
ne bitmesine rağmen maç 3 - 3 
berabere bitmiştir. Eyüp sırasile 
üç gol atarak üstün bir vaziyete 
geçmiş, lstanbulspor ancak bun -
cıan sonra bir sayı çıkararak bera· 
berlik temin etmiştir. Genç Eyüp 
takımını tcbı'ik etmek lazımdır. 

Şeref stadında Altmordu - Ka 
ragiimriiğü 1 - O, Beşiktaş Bey • 
ko'Zu o - 6, Topkapr da Hilali 
O - 3 yenmiştir. 

Güreş şampiyonası 
netice? eri 

İstanbul güreş şampiyonasına 
bugün de devam edilmiş ve iki h_~f 
tadır süren hu müsabakalar bugun 
sona ermiştir. 

Sonuçlar şöyledir: 

56 kiloda: Birinci; Fevzi (Gü· 
neş), ikinci; Emanuel (Güneş), 
iiçüncii; Ekrem (Topkapı). 

61 kiloda: Birinci; Ömer (Gü
neş), iiknciı Ömer (Haliç), i.içün
ci.i; Zeki (Güneş). 

66 kiloda- Birinci ; Yaşar ( Gü .. 
neş), ikinci; Tefvik (Güneş), ü .. 
çiincii: Yorgi (Güneş). 

72 kiloda: Birinci: Saim ( Gü • 
neş), ikinci; Ali (Güneş), üçün. 
cii; aPnayot (Beşiktaş). 

79 kiloda: Birinci ; Rızık ( Gii • 
neş). ikinci; Hasip (Haliç). iiçün
cü; Mehmet Ali (Güneş). 

87 kiloda: Birinci; l\1u~tafa 
(Güneş), ikinci; Zühtü (Güneş) . 

Ağır: Birinci; Miço (Güneş), 
ikinci Kemal (Güneş). 

Puvan hesabile: 31 puvanla 
Giineş bütün sikletlerde birinci, 
dört puvanla Haliç ikinci, 3 pu • 
vanla I<asımpaşa üçüncü oldular. 
Beşiktaş \•e Topkapı birer puvan 
ahmşlardır. 
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1 Hikciye 

Bizans imparatoru Nicefonm 
düşmanları onu nankör1ükle, cjm 
rilikle, ve münafıklıkla ittiham 
ediyorlardL Bu adam diledikcr 
gözlerinden yaş akıtır, ve bunlar 
la hoş ,görülmeyen bir şeyi de is 
tenıeyerek yaptığım isbat etmek 
isterdi. 

Niceforun tahtına oturma.sın · 
dan hı:sa bir zaman sonra kendi 
ne karşı ayaklanmak isteyen Ge · 
nerallerinden biri, genç üç zabit · 
le birlikte, Antakyaya gitti ve 
orada bir h"Ulübecikte yaı:ıayan bir 
evliya ile konuşmak ve .. onun ne 
düşündüğünü anlamak istedi. 

General, evliyanın h"Ulübesine 
tek başına girdi ve başı yere egil 
miş bir halde çıktı. Evliya ona bir 
ihtilale önder olmaktan vazgeç 
meyi söylemişti. Çünkü bu işe gi 
rişirse muvaffakiyetsiz liğe uğrı · 
yacak, üstelik gözlerine de mil çe 
kilecekti. Generalin atma bindiği 
sırada evliya kulübesinden çıka · 
rak onu durdurdu ve kulübesi · 
nin eşiğinden üç genç zabite işa 
ret ederek, 

- Bunların ikisi, dedi, impara 
tor olacaklar, üçüncüye gelince o 
da imparatorluk tahtına göz dike 
cek, fakat yuvarlanacak! 

Bütün bu gençler, savaş alanın 
da kendilerini tanıtmış çocuklar 
dr. Başka bir meziyetleri yoktu. 
Biri kısa boylu, kaba sesli, kıvır 
cık saçlr Leo idi. Ve ermeni idi. 
l~~n~isi kekeme 1\Ii~eldi. Frikye · 
l~ ı~ı. O da _kaba saba, katı yürek 
lı bır gençtı. Bunların ikisinden 
~e yaşlr olan Torna daha terbye
Jı olmakla beraber lslav bir adam 
c~ı ve IVIişel daha şimdiden rakip
tı. 

GeneraJ, evliyaya küfür ederek 
~'ola koyuldu ve bir isyanın başı · 
na geçerek imparatorluk tahtına 
yükselmek istedi. Fakat teşebbüs 
boşa gitm· ti. General yakalan · 
ımş, mallan müsadere edildikten 
s?.nı:~ bi_r. manastıra atılmış ve 
gum.ın bınnde manastırı basan bir 
c;ete onun gözlerine mil çekmişti. 

İmparator Nilefor, onun gözle· 
rine mil çekildiğini haber aldığı 
zaman ağlayıp sızlamış, bir hafta 
yatak odasından çıkmıyarak gii -
ya keder etmiş, fakat herkes onun 
bu adanır kör ettiğine inanmaktan 
şaşmamıştı. !syan sırasında To · 
ma, Generalile beraber hareket 
~ttiği için sürülmüş, 1\fişel ile Leo 
ı~paratonın tarafına geçtikleri i 
çın 1stanbulda, mevki ve saray 
sahibi olmuşlardı. 

On yıl geçmeden Leo tahta o· 
turdu. Niceforu Bulgar kralı mu · 
harebede öldürmüş ve kafa tasile 
şarap içmişti. Gerçi Niceforun bir 

oğlu ile bir damadı vardı. Fakat 
ikisi de Bizans tahtına sahip ola 
nıadılar ve Leo bunlara karşı ki· 
yam ederek Bizans halkının gös · 
terileri içinde bir gün !stanbuln 
~irdi. Leo, saray kapısının önün 
de sırtındaki kıpkrrmrzı saltanat 
hil'atini arkadaşı Mişele taşıttı ve 
daha sonra Mişelin eteklerine bas 
tığını hissetti. 

Leo tahta çıktıktan sonra sür · 
gün yaşayan arkadaşı Tornayı da 
Istanbula getirtti. 

Bunlann ikisi de uslu oturama· 
drlar. Torna bir ihtilal çıkarmış 
ve Mişel ona yardım etmişti. llk 
önce Leo bunlann hareketlerine 
göz yumdu ve ikisini de yola ge -
tirmeğe çalıştı. Görünüşte ikisi de 
uslanımşlardı. Fakat 820 yılının 
paskalya arefesinde imparator Le 
oya yeni bir suikast haber verildi. 
Ve bu suikastin Mişel tarafından 
hazırlandığı gösterildi. tmparato · 
nm kendisi tahkikata nezaret e 
diyordu. Tahkikat, işi bütün çip -
laklığiyle ortaya çıkarmış ve Mi · 
şel de nihayet hakikati itiraf et · 
mişti. İmparator fena halde kızdı 
ğı için müthiş bir hüküm verdi. 
Hain imparator saraylarının ha -
mamlarmı ısıtan külhana, diri di 
ri atılacahiı ! 

tmparotnm kendisi de, bu ar 
kadaşı da emsalsiz adamdılar. 
İkisi de, harp sahnalannda yetiş 
mişlerdi. 

Yerine göre ötekinin aldığı ce
za, hakdr. Fakat Leonun karısı 
bu haberi alır almaz koştu. Ken · 
disi dindar ve mütevazi bir kadın· 
dr. Leonun imparatoriçesi Teo • 

dosyo ayak kaplanm bile ayağı· 
na geçirmeden adalet odasına gir 
di ve kocasına yalvardı 

- Yarın paskalya günüdür. 
Hiç olmazsa bu ağır cezayı pas -
kalyadan sonraya bırak! Yoksa 
paskalya gününe kanlı ellerle gir 
miş olursun! 
İmparator bir lahza düşündük 

ten sonra imparatoriçeye cevap 
verdi: 

- Kadın! Dedi, sen benim ha 
yatımı düşünüyorsun! Fakat var
lığımı tehlikeye atıyol'sun. Sen de, 
ben de, çocuklarımız da neler ola 
cağını göreceğiz ... 

Leo, eski arkadaşı Mi§elin ca 
mm yinni dört sa.at bağışlamayı 
kabul etti ve onun son itiraflan 
nı yapması için bir papa.sın ken -
disine gönderilmesini emretti. 

Mişel, kösteklenmiş ayaklarile 
saray hademesinin dairesine atıl 
dı. ve ayaklanndaki kösteklerin 
anahtannı imparatorun kendisi al 
dı. 

Geceleyin imparatonm gözüne 

1 Aradığı• Kadın '1 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

Yazan : Kadircan Kafh 

Kapı vuruldu. 
Onu bıraktım. 

- Giriniz! .. 
Dedim. 
Kapı açıldı \."e Ahmet Bey her 7.a

manki gibi gülümseyen bir yüzle içe· 
ri girdi. Bizi beraber görünce: 

- Rahatsız etmeyim? .• 
Dedi. 
Yüzünde o gün başka bir mana 

,·ardı. Sanki şöyle diyordu: 
- Her şeyi biliyorum ve hoşuma gi

diyor ... 
Ona büyük bir sa)gı ile yer gös . 

terdim. 
Oturdu. 
Ben de karyolanın kenarına iJiş -

tim. 
Leyla çıkmak için davrandı. Ona, 

kalmasını işaret ettim. Çünkü bu işi 

aTtık bitirmek istiyordum. 
Fakat ilk bakışta nereden başlıya

cağtmı, ona nasıl açatağımı bir tür -
lü kestiremiyordum. 

Odada tam bir sessizlik mrdı. 

8ölem • 8& 

tardı. Bana bakarak: 
- Gitmek için heniiz karar \'erme • 

diniz mi? 
Diye sordu. 

- Henüz.kararn:rmedim, üstat.. 
- Neyi bekliyorsunuz? "Bunda dü-

şünecek bir şey göremiyorum ben .. 
- Yalnız gitmek istemiyorum da .. 

Sanki benim sözümü bekliyordu. 
Hemen cevap verdi: 

- Leylayı alırsanız kendinizi si -
gorta etmiş olursunuz. 

Gülümsüyordu. 
l..eyHi kapıya döndü. Gidecekti. 
Ahmet Bey ayağa kalktı. Onun o

muzuna dokunarak koltuğa oturttu. 
- Neden gitmiyorsunuz? 
Diye sordu. 

Ben her şeyi kısaca anlattım. 
- Leylflnın hakkı var. Fakat bu iş 

te başka tiirl6 olamaz. 
Dedi. 
Sonra biraz düşündü. 
Ru serer Leyla.ya döndü: 

- Sana,Ferit B. Je gitmek şartfle 3 
-~---.&.1. ,._-~......_.lllAlllA....ıJ.Aı-1~0&Y..JruLC:.1.JLX..lZJ.D..Jta.r. Da ha do w rusu buna izin de 

uyku girmediği için kalktı ve esir 
dostunun yanına gitti. Mişel, mu 
hafızın yatağında, muhafız da 
yerde uyuyorlardı. İmparator yak 
1aştı ve elini eski silflh arkadaşı · 
nm kalbi üzerine koydu. l\lişel kı 
ınıldamadr ve kalbi, m~~suıı ı •Jı" : 
dam kalbi gibi rahat rahat çarpı 
yordu. Leo, tacına ,göz diken hain 
arkadaşına ve onun sadakatsiz 
muhafızına karşı yumruklanm sı 
karak sessizce çekildi. Fakat oda 
da Mişele hizmet eden bir çocuk 
da yatıyordu. Çocuk uyanmış, se~ 
ımdun 
çıkarmadan olan biteni görmüş, 
sonra Mişel ile muhafızını uyku 
lanndan uyandırarak her şeyini 
anlatmıştı. 

Çocuk gerçi imparatoru tanıya
mamıştı, fakat ayaklanndaki krr 
mızı ayak kaplan gördüğü için 
Mişel ile muhafızı onun kim ol 
duğunu anlamakta gecikmemiş 
lerdi. 

Muhafız hayatının tehlikeye 
girdiğini anhyordu. Deıhal Mişe
le yanaşarak: 

- Seninle beraberim. İstediği 
ni emret, yapaıım ! Dedi. 

Mişel, muhafızı bütün arkadaş 
larma gönderdi ve onlara şu bir 
çift sözü bildirdi: 

- Beni kurtannazsanız ben de 
topunuzu ele veririm! 

Paskalya günü yapılacak ruha
ni törene bütün kiliselerin maiyet 
leıi iştirak ederlerdi. Bu defa da 
öyle oldu ve törene bunları her za 
mandan daha fazla iştirak ettik · 
leri göıiildü. İmparator ile baba · 
sr tören yerine ayinin başlaması 
icin seslerini yükselttikleri zaman 
Kilise maiyetlerinin hemen üzer· 
lerinc atıldıklarını hayretle gör · 
diller. 
Meğer Mişelin taraftarlan bu 

kılığa girerek sarayı !şgal etmiş · 
l . rt , h ~er erini çe
ken hasimler er.meni imparatorun 
üzerine atılmışlar, imparatoru ko 
ca bir Raci ınehrahın üzerinden 
yakalıyarak kendini müdafaa et · 
mek istemiş, yıldrnm süratile bir 
birini takip eden darbeler haçı 
parçalamış, haçın son parça.sile 
birlikte imparatorun kolu da yere 
;vtwarlanmış, yere diişen impara -
tor bir süıii kılıç ve hançer darbe 
lerile can vermişti. 

Suikast.çiler bu işi bitirdikten 
sonra hademe dairesine koşarak 
Mişeli getirdiler ve derhal impa 
rator iW.n ettiler. Kekeme Mişel, 
tahta oturduğu zaman, ayakların 
daki zincirler hala çözülmemişti. 

Fakat 1\fişel tahta oturduğu ve 
imparator olduğu halde arkada..c;ı 
Torna onu tanımak ismedi ve sek 

denemez. Vazife ile gitmektir. Bana 
da kocanızın n babanızın adresini bı· 
rakın Trabzonda tanınmış bir doktor 
arkadaşım var. Benim yaşımda hatır
lı bir adam ... Onunla mektuplaşır ,.e 
kurtulmanız için çalışırım. Muvaffak 
olacağıma eminim ... Çünkü sizin gibi 
evli bir kadının böyle başka bir adam
la uzun bir yolculuğa çıkması bile ho
şanması için yetecek bir sebeptir. Ko
canız daha çok inat edemez. Eğer innt 
edt>r.51e, işin içinden kolaylıkla sıyrıl
mak çaresi de var. "Hasta bakıcıdır. 
Hastasının yanında ,·azife ile gitti.,, 
deriz. NasıJ, iyi değiJ mi? 

Leyla birtürlü karar ,·eremiyor: 
- Fakat nası] olur? Buna inanır • 

]ar mı'! Ne derler sonra? .. 
Diye heyecanla kekeJiyordu. 

- 01maz! .. 
Demediğine göre bu işi gönü1den is

tediğini bir kere daha ve son defa söy 
lemiş bulunuyordu. 

Bu hal Ahmet Beyin hoşuna gitmiş. 
ti. 

İşin böyle olma.~ı için genç kadını 
kandırmağa çalışıyor ve cernp veri -
yordu: 

- Ne derlerse desinler ... ··tt ürür, 
kervan yürür-.,, kanunlarımızı adet • 
lerfmfzi putlaştırmak niçin Onları biz 
kurduk ve lazım olduklan için kur -
duk. İhtiyaç kalmayınca, hele bu işte 
olduğu gibi zararlı olunca elbet çiğ-

Zonguldakta Sömikok 
fabrikamızın faydaları 
Piyasada Türk 

çok fazla 
antrasitine 
istek var 

karşı 

B . kln•11 " Zonguldakta Sömikok fahri- nını bulamıyorduk. u un 111 
kasmm Cuma günü, Başvekil İs- lık, bize yakacak ihtiyac~n:1:,. 
met İnönü tarafından açılacağını ormanlardan temın edil~etın f b
haber vermiıtik. Bu fabrikamız bebiyet veriyordu. Sömı~~k .;ti
birkaç aydanheri itlemekte ve pi- rikası ilerde piyasanın butull 

1 bıl 
yasaya mal vermektedir. Piyasa- yaçlarını temin ederse, herk7 o
da, Türk antraıitine kartı çı>k fa:: kömürü kullanacak, bu ıur~l :ıioİ 
la istek vardır. dun meselesi eski ehemnııY 

Bunun sebebi evsafının iyi olu- kaybedecektir. . .... 
şundan ileri gelmektedir. F abri- Türkiye ormancılığının ink~l· 
kada, bir metre mikabı kömür- fı, ve ormanların baltadan ku ,. 
den, 550 kilo Türk antrasiti çıka- ması için ortaya atılan fikirler 

rı1maktadır. rasında bu da vardı. , .. 

Bundan başka fabrikada sun'i Sömikok fabrikasında l~et 
benzin, benzol, gibi kimyevi mad mele it bulmuıtur. Bu, ınenıl ril'" 
deler de istihsal edilmektedir. için, yeni bir it sahasıdır. f ab d•ı 

Zonguldak Sömikok fabrika yüzünden Zc.11guldak havza~.111de0 
sının muhtelif sahalar üzerine o . kömür istihsalatı ve bu yuı 
lan tesirlerini tu suretle izah ede- amele miktarı da artacaktır. 

1 
.. r~ 

biliriz: Bütün bunları yazarken, .ıı ,. 
Şimdiye kadar, Zonguldak antrasiti fiatlcrinin. ileride ~ı)'de 

havzası kömüı·lerinde yalnız, fab- saya daha ucuza verilmell 

rikalarda, demiryollarında, va- beklenmektedir. li· 
purlarda istifade edilirdi. Zengin Sömikok fiati piyasada 2Z • 
bir kömür havz~sına sahip oldu- radır. Fabrika yeni kuruldui'J; 
ğumuz halde, sobalarda yakmak çin, masrafları fazladır. Fakat 1 , 
için dışardan hıgiliz a.ntrasiti ge- kın zamanda, fiatin ineceğ' 11111 

tirtiyorduk. Bu yüzden dışarıya hakaktır. ___..., 
her sene bir milyondan fazla pa- ------------

Matbar,-.ıza Gt>len Eserler. 
ra veriyorduk. Piyasada ecnebi -
kömürü getiren tüccar, Zongul- \. A 

ıaıım y ıı-
dak kömüründen antrasit yapıla· zo numarası, kapağında genç Y'., 
mıyacağı kanaatindeydiler, son cı Cahit u~uğun üç renkli bir re511'1 

kurulan fabrika bu kanaati orta- le çıkmıştır. . ııd 
dan kaldırmıştır. Yapılan tecrü- Bu sayıda Cahit Uçuğun (Oılı;tbit 
belerden Türk antrasitin~eki kül (:it) romanile. Cemal Atacın (O,,. 
miktannın ancak yüzde 12 yi bul- günahkar değildi) romanı tetrikll ~· 
duğu anlaşılmıştır. dilmeğe ba~lanmıştır, Bundan fb•;ııı 

Yukarda yazdıgvımız gibi, Is- Mahmut Ye.~rinin, Cahit ff~uğuflı 111• 
zaff er J{aptanoğlunun güzel birer ~ 

tanbula 125 mil mesafede zengin kayesi. Nurullah Ata. Salih Mii111~ 
bir kömür havzası olduğu halde Habil Adem, Niyazi Acunun yaııll 
her sene kıt mevsiminde, burada ,·ardır. Tavsh·e ederiz. < /. 

odun ihtikarı, odun meselesiyle 

1 
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karşılaşıyorduk. .../. 
Zonguldak kömürün• bir ,ekil 111' 

• İstanbul Tüberküloz cemiyeti• .ı, vererek, sobalarda yakmaş imka- g» 
rinci kanunun dördlincü çarşaınbS t• 
nü saat 18,30 da <Etibha oda.,ında) '· 

sen bin Barbarın haşma geçerek 
üç yıl onu tehdit etti. Kekeme Mi-ı•-•• ____ _. ___ ..,.1 
şel sonunda bu arkadaşını da e 
le geçirdi ve onu bir hayvan gibi 

lık toplantısını yaparaktır. 

kesti. 
Antakyalı evliyanın hütün de 

dikleri doğru çıkmıştı! 

0.R. DCCRUL 

ner geçeriz. 
Tabii benim gibi dü;ıünüyor ve söy-

lüyordu. 
Leylanın elinden tuttu. 
Benim elimi de aldı. 
Ellerimizi birleştirdi. Birdenhırc 

bir baba gibi candan bir sesle dedi ki: 
- Oğlum, Ferit ... Hemen şimdi git, 

pasaportunuzu çıkart lskenderiye 
için iki de bilet al. Hazırlığınızı ya
pın ve ilk vapurla yola çıkın. Eğer 

seni yalnız gönderirsem merak eder . 
dim. Fakat şimdi kalbim rahattır. Ben 
buradaki işinizi bitirir, l,eylanın boş 
kftğıdını alır almaz size telgrarta ha· 
her veririm. 

Eğer bu haberi alarnıyacak olur . 
sam Mısırdan hiç dönmemeyi de göze 
almış bulunuyordum. Mesleğim dün -
yanın her yerinde geçen bir meslek -
ti. Hayatımı nerede olsa kazanır • 
dım. 

* * * 
Leylaya her şeyin hazır olduğunu 

ve gideceğimiz günü haber ,·erdiğim 
zaman sevindi. 

Fakat sevincini bir türlü olduğu gi
bi açığa vuramıyordu. 

- Ben şimdi geliyorum. 
Diye gitti. 
lkf dakika sonra döndü. 
İ(inde yirmi beş otuz tane altınla 

bir kaç gUmllş mecidiye ve ~eyrek bu
lunan a\·ucunu bana uzattı: 

Göz ~ ekimı 
Ot. ~ i' k ru Ertao 

Babıali, Ankara caddeıi No Fi' 
r elefon: 225&6 

Sa'ı günleri meccanendar .. 

rını ... Harcarız. 
Dt-di. .0ıc-

- Bende var .. Bunlara ihtiya( > 
Sakla, sende dursun.. el' 

- Hayır •. Daha ~ok olaydı on1•111111'ı 
,·e:-etektim. Alın, siz alın •. ~adt bl , 
iki arkadaş gibi gidiyoruz. Boylt 
rihirimize daha yakın oluruz. .,ııl 

Bunları söylerken ne kadar il), , 
\"e sevimli idi. Kendisini güzel bir 
kıntıya bırakmış gihiydf. 

1(. 1(. 1(. il 

<Mesajeri Maritim) vapurlal'l11
::

birinde ,.e birinci mevki salo"U" 
yız. 

Leyla bt>ni dışarı çıkarmıyor: 

- Ha,·a ı;ıert, üşürsün .. 
Diyor. dt, 
Bir kuzu gibi onu dinJiyor ~e 

diklerini yapıyordum. 

Pencereden bakıyorum: 1'1' 
~olda adalar ... Denize aba11911 1" • 

caman vt> kara bulutlar gibi •• ).r bff 
mızda köhne bir şehir- Y•1"

1
1
; 1e 

~ehir <fpt:iJ. boş geçen, fizftn&il açff1'" 
hasta hir h:ıyat. •. RUtiln bir gt ot•"' 
Fakat önde, Hnftmüzde geniş ~e rfd • 
bir ufnk ... Dalgalr, kiSpUklfi ve • bit 
tarını ha,·kıran, zincire geJmlYtJI 
ao:k gibi coşkun olan denfı.. 

( A rktll• ,,.r) 
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Paris ROmanın cevabını bekliyor Diyarbekir 
(Ü.ıyam Biriıı.cMiıe) 

(Üstyartlf Birincide) 

Zira Fransanın tevdi etmif oldu
h sulh programına Bay Muasoli
llİnin bugünlerde cevap vermesi 
beklenilmektedir. 

Dıt itleri bakanlığı eksperle· 
rinden Bay Petersonun ltalyanın 
mukabil tekliflerini beklemek ve 
0nları Fransız - İngiliz progra
lllı ile mukayese etmek üzere Pa
riste kalmak emrini almıt olduğu 
haber verilmektedir. 

Bay Laval ile Sir Samuel Hoar
ın bu ayın on ikisinde Cenevrede 
llliizakere mevzuu teıkil edecek 
olan petrol üzerine ambargo ko
nulması meselesi ile ltalyanm as
&ari sulh ıartları meselesinde 
ltıütterek bir hattı hareket tesbit 
etnıek üzere yakında görütecekle
ri ümit edilmektedir. 

Bazı çevenler Cenevredeki zec
ri tedbirler komitesinin - hatta 
Petrol üzerine ambargo konulma
sının kabul edilmesi takdirinde 
dahi - diplomatik müzakerelerin 
seyrini takip edebilmesi için bu 
&ınbargonun tatbikini tehir ede
bileceği fikrindedir. 

FRANSA BlR AN ÖNCE SULH 
YAPILMASINI iSTiYOR 

Paris, 1 (A.A.) - Fransız me
hdili, İtalyanın, petrol ambargo
sunu hasmane değil de gayri dos
tane telakki edeceği hakkında 
'termit olduğu izahattan memnun 
IÖrünüyorlar. 

Bununla beraber, Fransa hü
kumeti anlaımazhğın hududunu 
daraltmağa ve eğer mümkün ola
bilirse petrola ambargo konması
llın önüne geçmeğe çahımakta
dır. 

Franıa hükumeti, Frantız ve 
lngiliz eksperleri arasında cere
Yan eden müzakerelerin, kabul e
dilir mahiyette tekliflerin tanzi
-.ıini kolaylaıbrmak için, tesri 
edilmesini istemektedir. 

Tam bir anlatma llasıl olur ol
nıaz M. Peteraon Londraya döne
cektir. 

Haber verildiğine göre, eksper
ler, geçen Tetrinievvelde hazır 
lanıp, fakat ltalya, Habetistan ve 
Milletler cemiyetini tatmin ede -
lllİyecek görüldüğü için vazgeçi -
len tekliflerin hemen tıpkısını ha
zırlamıştır. 

Bu teklifler arasında, ltalyaya 
bazı toprakların ve ezcümle Oga
denin terkedilmesine kartılık 
liabet İs tana deniz üzerinde bir 
lllahreç verilmesinin dütünülmüt 
olması muhtemeldir. 

Orta Habe!istanla, kenar böl
ıeler arasında her hangi bir far
lcın gözetilmesi, gerek Habet im
Paratorunun ve gerek Milletler 
ceıniyetinin muhalefetiyle kartı
latacaktır. Tiğrenin ltalyaya ter
ki de ayni muhalefete uğrayacak
tır. 

Tasarlanan planda, Milletler 
ceıniyetinin kontrolu altındıa bir 
Yardım mukavelesinin akdi de 
dahildir. 

Bütün noktayi nazarları hesa
ba katmı! olmak için, Fransa, 1-
talyan planını sabırsızlıkla bekle
nıe"ktedir. Planın neden ibaret ol
dufu anlatılınca, hal ümitleri ço
fal&cak ve belki de petrola am
bargo koymak meselui de sonra
Ya bll'akılacaktır. Ancak İtalyan 
tekliflerinin, ambargoyu derhal i
lin etmek ihtimali bulunan on se
kizi• komitesinin toplantısından 
lnee blldirmit olma11 ıarttır. 

büslerini tesri etmek ve Sir Hoar 
ile bir an evvel buluımak arzu
sundadır. 

iT AL YADA ESRARENGiZ SÜ
EL HAREKETLER 

Parjs, 1 (A.A.) - Son zaman
larda ltalyada yapılmıt olan es~ 
rarengiz süel hareketler hakkında 
itimada değer bir kaynaktan ata· 
ğıdaki izahat verilmektedir: 

Bütün Alp bölgelerinde bulu
nan kıtaların yani son manevra
lftr münasebetiyle Brenner' de tah
şid edilmiş olan 500.000 e yakın 
askerin kıt garnizonlarına gönde
rilmesi zaruri idi. Brennerde kıt 

mevsiminin çok sert olduğu ve 
hu kıtalardan bazılarının orada 
hüküm sürmekte olan soğuğa öy
le kolay kolay mukavemet edemi
yeceği kaydedilmektedir. Diğer 
taraftan, Fransa hududunda İtal
yanlar tarafından anormal asker 
tahtidi ya!)ılmıt olduğuna dair 
hiç bir haber yoktur. 

PETROL AMBARGOSU VE 
FRANSIZ GAZETELERi 

Paris, 1 (A.A.) - Bu sabah
ki Paris gazeteleri, petrol üzerine 
konulacak ambargonun vahim s~ 
nuçlarını ehemmiyetle kaydet
mekte ve böyle bir karar almadan 
evvel uzlatbrma gayretlerini art -
tırmak lazım geldiğinden bahse· 
lemektedirler. 

Petit Parisien, yazıyor: İtal
yanın Cenevredeki teıebbüsü has 
mane bir hareketten bahsetme
mektedir. Böyle bir feY, bilhaasa 
tehditkar ihtimallere yol açacak 
idi. Ancak petrol üzerine ambar
go konulması projesi, ciddi kay
gular uyandırmaktan hali kalma
maktadır. Zecri tedbirleri tatbik 
eden devletler payitahtları, 12 
Kanunuevvelde bir tünele dalmı
lacağını ve bu tünelin çıkışının 
görülemiyeceğini anlamaktadır

lar. Binaenaleyh on bet günlük 
mühleti tekrar sulh müzakereleri
ne girişmek için kullanmak iste . 
mek suretindeki temayül artar gi
bi görünmektedi!". 

Pelit Journal yazıyor: 
Dünkü gün, muhitte son günle

rin bedbinliğine nazaran büyiik 
bir salah görülmüştür. Fransız -
İngiliz mütehassıslarının sarf et
mekte oldukları mesainin sonuç. 
ları hakkında hüküm sürmekte o
!an kararsızlığa rağmen lngittere 
dıt itleri bakanlığı Habet servis
leri şefi Bay Petersonun Fransa -
daki oturmasının uzatılması dos • 
tane bir sureti tesviyeye müteallik 
hiç olmazsa teknik bir proje vücu
de getirmek hususundaki müşte -
rek arzuları göstermektedir. 

Romada sükun ve soğukkanlı
lık hüküm sürmekte devam edi • 
yor. Şu hale nazaran çok vahim 
hadiseler çıkmadan evvel bir hal 
sureti bulunacağı ümit edilebilir. 

Echo de Paris gazetesinden: 
Bay Mussoliniyi ve İtalyanları 

yeise, ümitsizliğe dütürmek zaru
ri midir?. Ne sebebe mebni işleri 
tacil etmeli? İtalya, tehditlerini i
ka edemez İse de onun devamlı 

ve inhilal kabul etmez bir kin ve 
infial beslemesinden ve bu hisle
rin er veya geç en yakın komşusu
na kartı kendisini göstermesinden 
korkmak gerektir. Devletler, A
merikanın ambarıonun bot bir te
şebbüs olmaması için lazım olan 
tartları tamamiyle tahakkuk ettir
mesini milletler cemiyeti misakını 
ihlal etmeksizin bekliyebilirler. 
Bu suretle kazanılacak olan za -

,..J..__... __ ....,...__ -lAA.llllUU&r•U 

. . . Ula eamii ileri sürüyorlar. Bu lddia-
Sosyalıst Populaıre gazetesın -1 d 1. "'bal" - ı b'l · b" "k 

l 
a nraz mu aga o sa ı e )ıne uyu 

den: . . . . bir hakikat rnrdır. Bunun için atrihi-
ltalyanın tedbırlermden hıçbı-ı nin eskiliği ile hususi bir kıymeti o -

ri ikaına bqlanılacak gibi görün- lan Diyarbekir demiQolu ile garp ,·i

memektedir. Bay Mussolini, harp- )ayetlerine bağlandıktan sonra Tür -
teki şantajını değiştirmeğe kal- kiye .için bir turist ~ehri o~mu d~ -

k maıld Z. ··t 't ) mektır. Her halde Dıyarbekıre demır-
ıtma ır. ıra mu esanı o an . . . 

.. . . . yolu ıle gıdecek seyyah1ar bu ~ehrı 
Avrupa - zecn tedbırlerı tatbık gördükten sonra zahmetlerinin bo a 
eden devletlerden biri Milletler gitmediğini teslim edeceklerdir. 
cemiyeti mukavelenamesine sa -
dakatinden dolayı tecavüze uğra
yacak olursa - Düçeye kartı 
harp edecektir. 

PETROL AMBARGOSUNUN 
YAPACAGIAKSOLAMEL 
Paris, 1 (A.A.) - Dıt itleri 

bakanlığı adına söz aöylemeğe sa· 
lihiyetli olan bir zat, dün Bay La
val ile Bay Cerutti arasında yapı
lan ıöriitmeler hakkında beya -
natta bulunmaktan imtina etmit • 
tir. Bununla beraber bu ıörüıme
nin bizzat ltalyan sefirinin tale
bi üzerine vaki olduğu ve sefirin 
Fransız batbakanına petrol üzeri
ne konulacak bir ambargonun Ro· 
mada husule getireceği tiddetJ: 
aksüli.melden bahsetmit bulundu· 
iu kaydedilmektedir. 

AMBARGO VIY ANA VE PEŞ 
TEDE ENDiŞE UY ANDIRIYOR 

Bununla beraber bu en eski Tüı k 
şehri içinde cumuriyet idaresinin da
ima yeniJiğe ,.e iyiliğe doğru giden 
hareket hamleleri daha ilk bakışta gö 
ze çarpıyor. EneJce ~amurdan geçil
miyen sokaklar beledi) enin himmeti 
ile tanzim edilmiş olduğu gibi e~ki -
den sızıntılannı kesmek için künklc -
rinin iic~ercsinc hayvan tersi atılan 

su yerine demir borular içerisinde ~
hire temiz su getirmiş bulunuyor. 

Hattı işlemeğe açmak için Diyar
hekire giden Ali Çetinl<ayn ile davet
lileri şerefine belediye tarafından or
du evinde bir akşam şöleni verilmiı;ı -
ti. Bu şölende haJl;:C\·i tarafından te-.;. 
kil edilmiş olan orkestra takımı bü -
yük bir mu,·affakiyet ile raldı. O ka
dar ki hemen herkes bu güzel musi . 
kinin ilahi tesirleri altın<ia kendileri -
nin Diyarbekirde bulunduklarını n • 
deta unutmuştu. 

ismet lnönü geçen yaz şark vila -
yetlcrine yaptığı seyahat esnasında 
Diyarbekire de uğramıştı. Sayın Baş-

aUKREş: • a - 11 - 11 P1A11 w ha 
ber 8edvisf, 18 Sl&Y dam havalan. (Radyo"" 
kcstrası tnrafmdan), 20 haberler, 20.16 Çe 
cuk müziği, plA.kları, 20,55 mözler, 21,111 cırs 
kon.serf (klllseneden nakil), 22 kitaplara da 
ir kritikler, 22,10 Nlkulesko tarafından Pi' 
kılar, 22,30 haberler, 22,45 kahvehaneden mD 
zlk n&ldJI, 23,41S Fr. ve Almanca haberler. 

\'ARŞO\"A: 1139 m.- 16,30 salon trloııa 
(Haydan, Mo2rt. Şubert, Mnlllng v. ı.). lT, 
45 şen skeç. 18 konferans. 18,20 şarkılı ıoast 
konseri. 19,50 sözler, 19 PIAk (Fransız ıeıı 

foniaf). 19,30 çocuklara, 19,40 ııöaler. ı•,fll 

pla.k. 20 k6ylil sorgularına cevap . .... 21 atı 

el program, 21,30 Leh ,nrkıl.an,. 21 ,45 Ha 
berler, 22 leh mUziği, 22,45 Edebiyat. 23,16 
Lehar Sarııuaa popuna!, U,05 c.lanB müziği. 

BUDAPEŞTE: ~ m. - 18 piyano kon 
ae.ıi, 18.30 konfen.ns. 19 Bela Balazs aalon 
orkestrası (H:eler, Dohnanyi, Lehar, O.feD 
bah), 20 Halk müziği, 20,30 piyano, prJu,, 
21 "lnaanlann trapedlsi,. adlı dramatik piye• 
23 haberler, 23,20 plAk. 24 Britanya otelin 
den çingene müziği. 

\ İYANA: 517 m . - 18 Konser akadeaiD 
den nakil, 18,20 plAk §llrkılıır, 18,60 parazit 
Ue mUcadcle, 19,10 Burkland aaatf (J!.Yııır.: 

atadda.n nalıll), 20,10 Franz Joseph heykeli, 
~zler, 20,40 ııonradan bildirilecek, 21,15 yay 
lı s&Zlnrıa sUel konser. 22 Iluş lruarteU, 23 
haberler, 23,10 Eğlenceli müzik (Notatand °' 
keıtrası). 23,1$0 sözler, 24,05 hafif mUzlğtn 
devamı, 2,,40 Carli Gaudrlo cazı. 

BERL!N: 338 m. - 18 Sopran muganniye 
ile radyo orkestrası. (Clmaroza, mozart. 
Ro311nl, Strausa ,., s.) 19,80 sözler, 19,50 
Maro ve optıralardan parçalar, 20,40 aktUa 
llte, 21,80 "GlUckschmlede,. adlı müzikli rad 
yo piyeal, 23 h&berlcr, 23,25 bizi dinleyinl&, 
23,40 piyano şarkı (Şubcrt). 

Viyana, 1 (A.A.) - Havas A
jansının Viyanadaki diplomatik 
ayları, Avusturya - Macaristan 
çevenlerinin ltalyaya kartı tatbik 
edilen zecri tedbirlerin tiddetlen
dirilmesi ihtimali karııaında endi. 
ıe duymakta olduklarını bildir
mektedir. Mumaileyh, Bay Göm 
böt ile Bay Kanyanın Viyana se
yahatlerinin bu mesele ile alika· 
dar olduğunu ilave etmektedir. 

bakanımız şark ,·ilayctlerimizin kapı - .... _____ .,.._,..._ .... ___ ~ 
Paurteaı sı demek olan Diyarhekirin ileriJeme 

istidadını ve ihtiyacını gördüğü için 
belediyesine umumi milvazeneden ynr 
dım etmeğe karar vel'mişti. Önümüz -
deki hazi.-andan sonra bu kararın tat
bikine geçilince hiç şüphesiz Diyarbe
kirdeki bayındırlık eserleri birdenbi
re inkişafa başhyacaktır. 

Bir kaç yıl evvel Dlyarbekir bele
diyesi şehrin inkişafına yol açmak için 
etrafını çeviren yüksek surları yık -

Takvim 
Gün doğUşu 
Gün batııı 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

lkJndt namazı 
Akp.m namazı 
Yat.sı namazı 

lmnk 
Yılın geçen runıert 
Yılm kalan günleri 

lab 
21. KAnun S L Janur 

Ramazan l Ramaaan 

7 O!i 7,06 
1()41 1641 
ı,08 6 I(; 

1202 120.i 
1428 14,28 
lö,41 1641 
18 19 18,19 
519 519 
S!i6 ~37 
30 29 

ULUSLAR KURUMU BiR TEŞ-
mak lazım geldiğini düşünmüş. Kale- ------------.ı..--
nin dağ kapı denilen yerinden yıkma ,-------------

RİH SALONU 1M1Ş 
Roma, l ~A.A.) - Bay Mua· 

solini, Venedik sarayında büyük 
harp ölülerinin dul karılarını v~ 
annelerini kabul etmit ve bu ka
bÜI sırasında bir söylev vermittir 
Düçe, bu söylevinde zecri tedbir
lerin balyayı müteessir etmediği
ni çünkü İtalyanın sanıldığından 
çok daha fazla kaynaklara malik 
bulunduğunu söylemittir. 

Bay Muasolini, töyle demittir: 
Zecri tedbirlerin İtalyayı mütees
sir eden tarafı, manevi cihetidir. 

Düçe, Cenevreyi, İtalyanın ü
zerinde merhametsizce diri diri 
teırih ameliyesi yapılmakta olan 
bir anatomi salonuna benzetmit
tir. 
HABEŞiSTAN NAMINA AME-

RiKA YA GiDENLER 

Londra, 1 (A.A.) - Bay Ri
ckett' den evvel Habeıistanda bir 
petrol imtiyazı almıt olduğunu 
ıöyliyen Bay Chertok ile Londra 
Habeıistan sefareti k~tiplerinden 
Bay Zafire Cumartesi günü Ame
rikaya gideceklerdir. 

Bu iki zata Addi11ababıt hükQ 
meti tarafından hususi bir vazife 
verilmittir. 

ameliyesine girişmiş. Fakat beş, on 
metre l'enlşllflnde bir parçayı yıktık
tan sonra bu kararından vazgeçmiı;. 

Çünkü bu yıkma tecrübesi o kadar 
pahalıya mal olmuştur ki belediye 
bu işi kendi kunetile ba~ çıkaramı -
yacağını anlamış. Belediyenin bu ka
rarından yazgeçtiği sırada hükumet 
tarafından da kalenin tarihi ehemmi -
yeti dolayısi1e yıkılması kat'iyyen doğ 
ru olamıyacağı mahalJlne bildirilmiş 

Hakikat halde Diyarbekir kakc;i 
lstanbul surlarına bile kı) as kabul 
etmiyecek bir derecede metanetini bu 
güne kadar muhafaza etmi tir. l{a lc- ı 

nin üzerindeki yazılar ve işaretler 

başlı başına bir tetkik ma\ ZUU olacal 
mahiyettedir. :Cu işaretler ara"ınclr 

en mühimmi (Seni - Ben). yahut < lk
nl . ~en) burcu denilen yerdeki k1n·
~11ıkh iki arslan ile bu arslanların n-

ı 

ra..cıın da ki iki baş h karta 1 resim' eri -
dir. Resimler fevkalade san'atkarane 
bir ekilde taş Uzerjne oyulmuştur. 

Eski bir riva)·ete göre guya arslanla
rın gözlerinin baktığı yerde bir defi
ne nrmış! Ilir de Dağüapı'nın sağ ta
rafındaki kale duvarı iizcrinde muh .1 
telif şekil1cr yanında (Hitler) in ga
malı, yahut rengelli haç denil<'n işa -
reti nrdır. Yine bu isaret te r:imd; 
Almanyanın resmi bayrağına geçen 'e 
doi(an günes alrımeti olmak üzere İ7..ah 
edilen (Hitler) remzinin eski bir 
Tiirk kültür kaynağından gel di"iııi I 

lLA 
Egüp 11ulh hukuk ahkamı ıaJısiye 

lıakimliğinden: 935 312. 
Balatta Karabaş mahalleainde 205 

numaralı e\•de sakine akıl hastalığı • 
na malfll bulunan Katına ile Niko • 
Ja ayni yerde sakin kardeşi Eleni va-
i ta~in t!dilmiş olduğundan keyfiyet 

kanununu medeni maddei mahsma • 
ı mucibince 11An olunur. 23. 11. 9ihi 

Eyüp sulh luıkuk hakimliği. 

DÜN ı•c l'.tR/:V f(illliyatından 

YENt KİTAPLAR 

Gizli Harpler 
Antolne Zi3c/ıl:~ 

Hamdi Varoğlu 
"l':l K uş 

\\o: 15 

D.esraeii'nin Hayatı 
Andrc !ti urols 

Isrna.il Haltkı Ali~an 
100 T\uruş 

No: 46 

Te\ zı Merl,t>zi: 
\AKIT Matbaası 

İstanbul 
Uhdesindeki imtiyaz hakkın

da sorulan bir suale cevaben 
göstermtktedir. ASIM US .._ __________ ._ .... ._, .. 

Chertok, iki ay sonra itletmeye -------------
ba§lıyacağmı ümit etmekte bulun· venler, hudutta yapılmıt olduğu 

duğunu söylemittir. Mumaileyh. söylenilen hareketin Afrikaya 
bu imtiyaz sahasının Habeıista- gitmit olan Assietta fırkası yerine 
nın Londra elçiıi Doktor Martinin birkaç tabur konulmut olmasın -
malı ve 15.000 mil murabbaında dan ibaret bu'unduğunu beyan et
olduğunu ve muhasamat bölgelerı mektedirler. 
dıtında bulunduğunu ilave etmit- AMERIKADAN lTAL YAYA 

• 1 

tır. ÇELiK iHRACI 

FRANSA HUDUDUNDA ITAL- Va§ington, 1 (A.A.) - Tecim 
YAN ASKERLERi bakanlığının haber verdiğin~ gö-

Roma, 1 (A.A.) - Salahiyetli re, ilkteşrin ayında ltalyaya yapı
çevenler, Fransa hududunda as - lan demir ve çelik ihracatı 1934 
keri kıtaabn bir takım hareketler yılının 18,021 tonuna mukabil 441 

, .... ._...,,ı.uı.uu.u.uıı...u.au:-lllllll..haber· bin 301 tona baliğ olmuıtur. 
~---~~----=-~--=--~~A 

deler ihracatı 40.432 tonluktu. 
Roma, 1 (A.A.) - l!ski mı:ha

ripler birliğinin ulusal direktuva
rı, bütün eski muhariplerin "T esa .. 
nüt ~cmbolü olarak kıymetini kay
beden,, müttefikler madalyaların
dan vazgeçmelerine karar vermi~ 
tir. 

Bu madalyalar faJist federaa • 
yanlarına teslim edilecektir. 

lT AL YADA Y AC F ABRIKASI 
Roma, 1 ( A.A.) - Bugün ka

bine toplanarak, Arnavutlukta ç .. 
karılan madeni yağ arın imali 1-
in ltalyada bir fabrikanın tesis 



ABONE ŞARTLAR/: 
llllıll e aytııı • Qbls A.Jlılı 

Kemleketlmlsde 180 dO ıM 110 
r&buıcJ yerlere ıa&O 726 400 l&O 

Po9ta blrllttD• t 1800 9&0 ~00 \At gtrmlyea yerlere) 

l"lrktvenln ""' '"ltlta merkeztııde KIJHrJNa abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latan bul o\nkı&ra cadd ... \ V Akl'I ,-urdUJ 

\ lıiıtre: ~41110 

l'eleton f Yazı itleri: 21413 

reıgra1 actrm: KllltUN bumbUI 

Pı111ta kutuw No •• 
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Çifte Spiralli yeni O S RAM "D,, 
lambaları elektrik cereyanından 
azami derecede iıtif ade temin 
ederler. Çifte Spiralli olmaları ıa
yeainde ucuz lambalara nazaran 
% 40 daha ucuzdurlar. O S R A M 
"D,, ampullerini tercih etmeniz 
karınız icabıdır. Ambalajı üzerin
deki "D,, ipretine dikkat ediniz. 

OSRA 

o.o.v ~~v~Nc: Ciioc-a•oı 
J'H T !_"'-G 6 ~Ol 

................... , 

•• 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalıiı 

Lima.ı han, Telefon: 22925 
Galata ş6besi Tel: 4.'l66.'l 

J rabzon Yolu 
AKSU Vapuru 3 Birinciki

nun SAL( günü saat 20 de Rl
ZE'ye kadar. 

c:E.iiK K-opi:f'U'vt't'Q.Af!lo• 
~A~~IDA Mi~voıı..LAR. v•RO• 

ıııııt tııınıllıı ıı 11111111 1111111 uııı 1~1r111 nıııır1 
Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu vagonları yedek 

abamı 16 - lkincikinun - 1936 Pertembe günü ıaat 15,30 da An
karada idare binaıında kapalı zarf uıulü ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 2067,30 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a 
kadar komiıyon reiıliiine vermeleri lizmıdn. 

Şartnameler 135 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpqa 
veznelerinde ıablmaktadır. (7580) 

Deniz yolları 
l'LETMESI 

Ac•telert: Karakl1 - Kiprlbqı 
ret.'~. Sirkeci llülrdar adt 

--· Haa telefOll: 22'740 --· 

lslcenderige yolu 
EGE Vapuru 3 Birinciki

nun SALI ıünü saat 11 de IS-
KENDERIYE'YE kadar. (7600) 

11111111111111•• 11 11 111 llllllMIWI 
Mufassal notlu /69-Dün ve Yarın_, 
lcanunumedeni Tercüme külliyatının 4 üncü 11 Türk Elbise 

Deposu Herhangi bir hadise esebebiyle ka . serisi tamamlanrlı 
nunu tetkik ve o hadiseye müteferri 
kanun hiiktlmlerini bulup çıkarmak · 
taki mlişk81lt mal8mdur. 

Eserin sahibi. bu müşkülatı gider 
mek içi (Her maddenin altına: Ka . 
nunu ]"~ • .. nf, Borçlar, Ticaret Ka . 
nunlarmda alika ve irtibatı olan) 
maddeleri hüllsalariyle birlikte yaz 
mt~ tetkiki son derece kolaylaştırmış. 
trr. 

1 O kitap 520 kunİt 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Retit 
32 Ari~o Metafizilc Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 "4dm ve Sc .yalizm Sabiha 

35 Demokrit 

1 

Veresiye ve Peşin 
llahçekapı, Hacıbekir karşısında· 

ki 86 numaralı mağazaya koşunuz. 
1 Kı~ gelmeden, soğuklar basmadan 
1 enel aradığınız her nevi yerli n 

ecnebi kumaşlarla ısmarlama ve 
Hazır elbiseleri burada bulacaksınız 
Bir defa müracaat klfidir. Vitı:.in -
lerimizdeki fiyatlara dikkat ,.e fır-

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
merkeıi satınalnıa 

Komisyonundan: 
1 - Büyükdere Sahil Sıhhiye Mt-rkezi önündeki iıkele yenici~ 

yapılan ketif mucibince açık ekıilt me ile tamir ettirilecektir. ICetif 
bedeli 626 lira 74 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme tartnameıi . 
B - Mukavele projesi. 
C - Nakit itleri teraiti urnu miyeai. 
E - Yapı iti fenni tartnaıae si. 
F - Huıuıi ıartname. 
G - Ketif bedeli. 
H - Proje grafik. 
3 - lstiyenler bu ıartname!e ri ve evrakı parasız olarak lıtaab!' 

Limanı ıahil ııhhiye merkezi lev~ zımından alabilirler. 
4 - Ekıiltme 13 Birinciki•1 un 1935 Cuma günü saat 14 de GJ• 

lata da Karamuıtaf apafa ıokağın 1 a lıtanbul Limanı Sahil Sıhhi1' 
Merkezi ıatınalma komiıyonundtt fapılacak~ır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklinin 47 iira muvakkat t': 
minat vermeıi ve bundan batka a fağıdaki veıikayı göıtermeai ll 
zımdır. 

A - En az 500 liralık buna benzer iti yaptığına dair lıtanbd' 
Nafia Müdürlüğiinden taıdikli eh!i yet veıikaıı ıöıtermeıi lazımdır. 

(7534) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
sahnalma komisyonundan: 

1 - Mevcut nümune ve örne tine uyıun 54788 çift pamuk iplilf 
çorap kapalı zarf uıuliyle Ankara Jandarma Genel Komutanlığı kd' 
raimdaki komiıyonca ~kıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi ku rut fiat biçilmit ve ilk teminat. 821 
lira 82 kuruttan ibaret bulunmuş tur. Şartname parasız olarak kr 
miıyondan alınabilir. 

3 - Eksiltme 3 - 12 - 935 
dan !ftekltlerlilı teklif mektuplarım 
vermiı olmaları 

Sah ıünü aaat 15 de yzıpdacai•ll
en ii'ltir saat evvel kodi"Uyollf 

(3389) f7~) v~ 

Ankara Jandarma müstaki~ • . ,_/ 
taburu komutanlı~: .·. 

1 - Jandarma Müıtakil Ta'·.....,, ın bir yıllık ihtiyacı ıçif 
kapalı zarf uauli,.le ekailtmeye ~ onulan birinci çetit ekmeğin v• 
Tabur hayvanlarının bir yıllık a pa ve kuru otun miktarı ve tahnıi ~ 
bedeli ikinci maddede yazılıdır Iateklilerin ekıiltme gününde ya 
zıh aaatten bir ıaat evvel teklif mektuplarını komiıyona · verJllİt 
bulunacaklardır. Ekıiltme prtıa"\meai paraaız olarak tabur karat • 

gihmdan alınacakbr. 
2 - Satın alınacak birinci c:e til ekmeğin miktarı azami 125000 

ukari 120000 kilodur. tık temin atı 1172 liradır. Kuru otun miktatl 
azami 120000 ukari 100000 kilo dur. ilk teminatı 540 liradır. Arpa· 
nın azami miktan 170000 aakari 150000 kilodur. llk temnat 785 Iİ' 
radır. 

3 - it bu erzaklarm ayrı ayrı eksiltmesi yap·lacaktır. 
(3351) (7162-) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pjyaogosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~,tir. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ler:e ( 20.000) liralık bir mükafat 
ikramiye~ 

vardır •• · Hakimler avukatlar, talebe, ve hu· 
kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
derhal bulmakta güçlük ".el< mi~·ecek 

36 Dinler Tarihi 

Zekeriya 
Haydar Rif 
Hilmi Omer 
Suud Kemal 

Afaotlu 
· Haydar Rifaı 

Cemil S.na 

37 
38 

Filozofi ve aan'aı 
Etika 

u&n ~h~~İ~L(~N~l~··•••••••••••••••••••••····~ 
-m==-=ım•:::=rm::ı:::aıı::::s:::::ı:s- ____ .....,.--_,. 

39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler Dr. Mehmet Ali 

iLAN Şerm n terzihanen•i 
T akaitle rop, manto, taı,_.., 

Sult.anbamam Camabatı baa _, 
mara 1 birinci katta. 


