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General Sa.Y! ti'~in kuvvetlerinden bir kısmı Makalle önünde 

ı~usolini: "/talgaqı kızdıran şey Ha
beşistanla bir tutulmaktır!,, diyor 
~"karadan - Di?,arbe1dr.::_ 6 Ras Desta meydan muharebesi 
b iyarbekir ı için fırsat arıyormuş 

l>iyarbekir de>ince burada yetişen 
~~ş, yetmiş kiloluk büyük karpuz. 

hatırlamamak mümkün olmuyor. 
)..~-.. · büyük harp esnasında En·rer 
; ' Dikarbekire uğradığı zaman 
~n yetmiş iki okkalık bir kar -
._. almış, hediye olarak lslinlüla 
htirınişmiş. 

Gorahi iıtiltametinde hızla ilerle 
diği bildirilen Raı Naıibu 

ltalg"l/ı kızdıran 
şeg nedir? 

Roma, 2 (A.A.) - Bay Mu
. . ~ ılııJır~•la• 

hitaben emi§tir ki: 
"Ekonomik tedbirlerin bize 

hiç bir tesiri olmıyacaktn·. Hat
ta İtalyan milletine bunun fay. 
dası bile olacaktır. Nihayet, es
kiden tahmin edildiğinden de 
ziyade iptidai maddeler yetiş
tirmeğe muvaffak olacağız. Bi
zi bugün kızdıran şey, Habeşis
tanla bir tutulmaktır.,, 

Acaba Dir:>rb~kirin su~·unda. top. 
~nda nasıl bir keramet var ki bu 

'Car büyük karpuz }etiştirebiliyor? 
l Dtyanıt'-lr ı:ıehrj (Dicle) nehrinin 
tılarındadır. llick .nı>hri de (1200) 
~ttre rakımında olan (Gölcük) gö . 
llnden çıkar. Tedrici bil" me} ille dağ
~r, Ya<liler arasından geçeı·ek Diyar. 
f kirde (400) metre rakımına kadar 
iter. Tabii olarnk bir takım nebati 

tGbreJeri erit.t'rek sürükler. Bu güb
~er ile ger.ti ~i yerlerin ziraat kabi -

Yetini besler. 
lşte Diyarbekirin büyük karpuzla. 

: burada ancak Dicle nehrinin iki ta
ftndaki kumsal yerlerde yetişebilmek 

"1tir. 

Hazırlıklar Bitiyor! 

ASIM US 
(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

Ras Seguma, Jtalyanların tuzağına 
düşmemesi tavsiye olunuyor 

llk gelen telgraf /ar 11 nci Son gc/C'n telgraflar 2 nci SayJ/anıızda 

Namık Ke•al din 
saygı ile aaıldl 

C.: ·.,erıit€cle )'apıla:i :!ıti.lalde bulunanlar ve hatiplerden iki:;·. 

,(Yazısı 8 iı;ıci sayıfada) 

1 
Kahirede bir 

hücum 
Talebe eski başkanın 
evine hücum ederek 

kapıları kırdı 

Kahire, 2 ( A.A.) - Bir çok 
talebe, bu sabah eski Başbakan 
Mahmut Paşanin evine hücum et
mişler, kapıyı kırmışlar ve mo • 
bilyeleri hasara uğratmışlardır. 
Çağn'Ilan zabıta kuvvet, talebe -
den dört kişiyi tevkif etmiştir. Bu 
hücum, son günlerde Vefdci ga . 
zetelcrde liberaller aleyhine inti
şar etmiş olan şiddetli tenkitlerin 
neticesiddr. 

Yeni Yunan 
kabinesinin 
Dış sİlJasası 
ne olacak ? 

(l o::m :! nci ~uyıfacfo) 

Başbakanımız dün Sipahi 
ocağını ziyaret etti 

ı . i ,... 

Bcqbakanımız dün Difçi Melıtebinden ayrdırken 

Bat bakan General ismet İnönü 
dün sabah Sipahi Ocağına gitmif, 
ekzersizlerde bulunmuf, öğleden 
sonra da Diıçi Mektebine gelerek 
ditlerinin tedavisine devam et
mittir. 

Batbakan yarından sonra bera
berlerinde Ekonomi Bakanı Bay 
Celal Bayar, Milli bankalar direk'.
-törl.n ol~p ~.ıe Zouplc1aia 

hareket edecektir. 
Türk antraaiti fabrika•ının açı

ht töreni için yapılacak bu ıeya

tiate ıehrimizde bulunan Dıt lıle
ri bakanı Bay Tevfik Rüttü Arum 
da ittiraki muhtemet görülüyor. 
Dıt Bakanımız Bay Tevfik 

Rüttü Araıın bugünlerde Avrupa
ya gideceğine dair bir ipret yok. 
tur • 

Fakirler için acaz 
ak•ek çıkardacall 

ı ekinci nevi ekmekle francala 
narkı olduğu gibi bırakıldı 

( Y a...-uı 10 ncu Sayı/ ada) 

Kok buhranı .bitiyor 
Bakanhk dışardan kok kömürü 

ithaline müsaade· etti 

Ekonomi Bakanımız dün :ziyaret ettiği Deniz Ticareti Müdürlü
ğünden~ karlten. 

Ekonomi Bakam Bay Celal Bakanlığa yaptığı müracaat gö • 
Bayar dün saat on beşte beledi - rüşülmüş, bu hususta karar veril • 
yeye giderek vali ve belediye re· miştir. Belediyenin müracaatı şu 
isi Bay Muhittin Ustündağla bir idi: 
saat kadar göıii~nri.iştür. Bu gö - Son zamanlarda lstanbul pi • 
rüşme esnasında belediye ile E- yasa~mda kokkömürü buhranı 
lrnnomi Bakanlığı arasındaki ba. baş göstermi"tiı'. 
zr meseleler \·c bilhassa belediye· 
nin kokkömürü buhranı etrafında (Sonu Sa. ıo Si. 1) 



ltalya - Habeş harbi 
----~----.................. '--........ .. 

2 / 12 / 935 te 

Hazırlıklar Bitiyor Askeri Vaziyet 
Şimal cephesinae . 

Şimdiki halde ltalyanlar bombardımanı kestiler. Ras Se
yum'a ltalyanların tuzağına düşmemesi tavsiye olunuyor 

Buıün de harp cephelerinden önemli bir haber ıel'"";! 
tir. Mu•aali tarafında bulunan bir ltalyan yerli kolunun H:ilJİ· 
liler tarafından yakalanarak imha eJüdijji AdisababaJan 
riliyor. • 

Londra, 2 ( Ozel) - Röyter bu kararı, sükt1n devresinin pek 
ajansının bildird~ğine göre, impa- muvakkat olduğunu göstermekte · 
ratorun şimal bölgesindeki gezisi <lir. 
ve Habeş ordula11mn hareketleri Habeş parlamentosunda Tig . 
hakkında büyük bir sükfıt muha- reyi temsil eden Geremedin Ha 
faza edilmektedir. gos Aduaya gelerek İtalyanlara 

Her iki tarafın hazırlıklan bit· baş eğmiştir. İtalyan otoriteleri bü 
mek üzeredir. tün Tigre bölgesinin baş eğdiğini 

Şimalde ttalyanlar Fembrei söylemektedirler. 
yalasmm işgaline devanı etmekte. Habeş Sii bakam, Makalle ce · 
dirler. Ogaden bölgesin~ İtalyan nubunpaki ileri hatlarını geri çe -
tayyareleri iki üç gündenberi fa. kip Habeş kuvvetlerini oraya so
aliyetlerini azaltmış bulunmakta - • karak ani bir hücum yapmak ni· 
aırlar. Harrar şehrini havai bom· yetinde oldukları sanılan ltalyan
barchmanlara maruz kalmaması lann tuzağına dü.~esini Ras 
için •u şehirdeki bütün kuvvetle- Seyyuma tavsiye etmiştir. 

rini geri çeken Habeş hükumetinin Habeş genel karargahı ile sah-

Petrol meselesi 
.. 

ra kuvvetleri arasındaki irtibat -
sızlık dolayısile burada türlü tür
lü şayialar dolaşmaktadır. Ras 
Destanın/ ltalyan Somalisini mu 
zaff eriyetle aşarak Mogadessio ci 
varında bulunmakta olduğu habe· ı 
ri de bu şayialardan birini teşkil 
etmektedir. 

ERITREDE ÖLENLER 
Roma, 2, (A.A.) - 30 ikinci 

letrindenberi, kaza ve haıtalık ıi 
bi ıebeplerden dolayı Eritrede o· 
tuz amele ölmiiftür. 

1 lkincitetrinden beri de, Erit· 
rede bulunan 30 bin İtçinin 220 
si ölmü9tür. .. , 

Ankara 
Halk evinde 

Buna mukabil ltalyanltırla HabeıJiler aruında T_.~ 
de bir müaademe vukubulcluiu ve Habqlilerin 15 maktul 6 
tılıları ltalyan kaynaklarından haber verilmektedir. w"'· 

ltal~anların Raı Seyumu harbe mecbur etmek iatetl f1I 

fakat Ras Seyumun bundan çekinmeğe muvallak olJJrl 
Adiıababanın da harpten çekinmek fikrinde bulundufa atl' 
tılıyor. 

Ctnup cephesinde 
Cenup cephe•inde Habqlilerin lıa!1anları fazlaca -JI! 

tırdıkları ve cephelerini Gu• ahi, Gurlugobi cenubuno röıar:'!':i 
leri, ltalyanların Saaa.banaya karıı taarruzlarının bota p•: 
tavazzuh ecliyor. Bugün Roma dtı Gortıhiyi bıraktığını itirol_~. 
mekte ve böylece Ogaclen çölünün ıiclcletlerinclen konı,.,,,.,

iıtediMerini •Öylemektedir. 
Bugün Londraclan bildirilen mühim bir habere gör• 1' 

kında ltalya - Habef harbi en mühim salhayı Danakil totl' 
lıncla geçirecek, ltalyanlar buradan Alsa çölünü geçmeğe teıılt 
büs edecekler ve bu suretle Aclisababa yolunu kesmeğe uğr~ 
caklarJır. Fakat Danakil sahası, Habq sahalarının en çetin•• 
Al•a çölü iae bu çöllerin en müthi§lerinden biridir. Bu çölii glf' 

~ mek, hiç te kolay olmıyacaktır. ltalyanların hedefi bu çö~ii glf' 
-, tikten •onra Habqlilerin Cicika, Harar ve Direduvadaki ktıl1' 

lngiltere ile Birleşik Amerika Celil Sahir töreni - vetleri hem fİmali farktan, hem cenubu garbiden tehdit eımektİ' 

d • bı·rıı•gıv • Ankara, 2 (A.A.) _ Bugüıı f Fakat bu hareketlere henüz btJ§lanmadığı iç=n ıimJilİ~ 
arasın 3 MeSal ıaat 18 de Ankara Halkevinde t= bunların akıbeti hakkında bir fey ıöyletf1eie yer yoı'ltur. 

Par.is, 2, (Özel) - Bay/ B. Edenin 12 kanunuevvelde birkaç gün evvel ölen Zonguldak * * * 
Cenevı·ede 18 ler komı'tesı'nde ha.· ıaylavı ıair Celil Sahir Erozan için lllfflll"191tınıttttt111111Mtnııt1flfffllllltı111ıı11ıııımııııı111ıllfl•M!llllftllıq;, ..... ._!flll~ı •••

1 

t'ertinax, Echo de Paris gazete · ı 
sinde petrol meselesini ele alarak zır bulunacağı zannedilmektedir. bir ihtifal yapıldı. lhtif ale ıairin y • y k b • • • :ıt 
şöyle eliyor: PETROL AMBARGOSUNDA doıtla~ı ve ~ütün Ankara m?nev· enı un an a ınesı Ol•' 

Jngı"ltere için lazım olan artık verlerı geldıler. Toplantıyı dıl, ta· 
KANADANINÖN AYAK OLDU· "h d b" .. H f t 1 k? kollektif emniyet sistemini kabul rı ve e e tyat reıll 1 ZI aç 1. d e 

ettirmekdeğil,Birleşik Amerika GUDO(lRUDE(ilLDlR Nec:~;:ı!:r:~r.::~~:~!~~~!: . JŞ sıyasası ne 0 aca • 
ile iyi münasebetler muhafaza ey Londra, 2, (A.A.) - Reuter a· nü anlattı. Enver Behnan hayatı· • 
lemektir. Londra hükiımeti, ber · jal\Sı Ottovadan öğreniyor: ını ıöyledi. Ordu ıaylavı Serveti Fii· Pariı, 2, (A.A.) - Yunan Baı· }'eni bir siqo si ~artı 

h. · A kıt' 't Batbakan vekili 8. Ernest La · b k B D · · Ech d p veç 1 peşın vrupa asma aı nuncu Ahmet Ihsan Celil Sahirin a anı • emırçıı, 0 e a · ı. uı Ut u ı., or 
b' takı t hh"tl · ks' · pointe, Kanadanm ltalyaya kartı üh b · b " , ır m ea u ere gırme ızın çocukluğundan bugüne kadarki riı ıazeteıi m ·· a irıne eyanatta .. .,, 
Amerikanın kollektif faaliyet sis. petrol ambargosunun tatbiki hu· bulunmuıtur. Atina, 2 (Özel) - Eski v, 

d Su.unda O"n ayak olmu• oldug .. u yo yazı hayatını anlattı. Şair Eni• b k G I K d'l' . 1 A .. p temine ahi! olmasını "Ok arzu :r a an enera on 1 .... .. , ::ı ı _..ı k' h b · d .. im d " Behiç iıe Erozanın tiirlerini tahlil Dıt ıiyaıadan bahseden mum3.· b · 1 1_ .. ı 
etmiştir. B. Roosvelt'in İngiliz A· unua ı a erın ogru o a ıgı ~ etti. ileyh demittir ki: paya gicler'"o' na e~·ı ya an...-
merikan mesai bi.rlig"inin il~ adr . nı söylemİ§lİr. Mumaileyh, komi . Samet Ağaog"lu, Ka"'muran ,ur. Çaldaris part;:;'nden ayrıld'~ıl • "Bu siyasa, Balkan iti!:Hsnn l1ag k ıtt 
mı demek Olan bltarafllk kanunu te azasından Kanadalı bir zatın fl l y olan 65 say!av dün to:>fanara. ., 

K d · Cel"'l s h' · 1•• ı nt lılık, bütün aevıe er e ve una - b 
b"k' .. ll'k ı ileri sürdüğü bir mutaleanın an · a rı, a a ırın ur erı 0 

• liyetçi ahali part=si ıı.dlı yenı , 
nun tat ı ıne mutea ı gayret e· kudular. ihtifale aziz ölünün ru· nistanm ananevi bağlarla merbut et 
rini selamlamaktadır. cak onun şahsi görüşlerini ifade siyasi parti ku:·m~:a karar Y 

h • · b' d k'k yakta "k"t bulunduOıı devletler ve keza ka lNGILIZ DIŞ BAKANI 15- edeceğini, hükumetin noktai naza u ıçın ır a 1 a a su u e- b~ mittir. 
ı dilerek aon verildi. rada ve denizde komşu olan dev 

TIRAHATA MUHTAÇ rı demek olmıyacağmı i ive et • !etlerle samimi, dostluk siyasası Aflan sonra f 
Londra, 2, (A'.A.) - Doktor · mittir. Kamutayın dünkü dır. Bizi asırlardanberi Fransa - Atina, /. (t .A.) - Genel•. 

lar B. Samuel Hoar'a imkan ha · 10 güne kadar çare ya bağhyan bağları hatırlatmağa kararnamesinin imzasından oı:; 
sıl olur olmaz hemen tatillerden toplantısı lüzum yoktur. Bu bağları hiç bir ki ıaat ıoııra 758 kadar m~br 
istifade etmesi tavsiyesinde bu · bulunmazsa... şeyin bozmamasını temenni etmek salıverilmiııir 
lunmuşlardır. Her ne kadar B. Londra, 2 (A.A.) - Kabine, Ankara, 2 (A.A.) - Buıün gerektir. --.x--=-=--==---::. 
Hoar geçenlerde duçar olduğu Ar· 12 Birinciki.nun 1935 tarihine ka· Refet Canıtezin baıkanlığında B. Herri ot'Jva 
trirt buhranından iyileşmiış ise de yapılan Kamutay toplantııınde. Yunan Başbakanının dar sulhperver bir hal çaresi bu · sJ 
iyileştikten sonraki mütemaôi me 1935 mali yılı umumi muvazene- sözleri F ahı i dok( Ot~ uk dip om' 

lunmadığı takdirde, ltalyaya ya· 
sai Vt bilhassa dış vaziyet ve me· sine giren bir kııım daireler büt- Parı'ı, 2 (A.A.) - Yenı" Yu - • ver ili'- or ' 

ı ı "t ll'k d l pılan petrol ihracatı üzerine acı- f l ' se e ere mu ea ı evam I gayret relerinin muhtelif ası larından 8 r ~ rtr 
b k ı · · 'b ::- nan batbakanı, Eko dö Pari gnzc· Lcndra, 2, (A.A·) - . a·je • 

ler slevresi, tatil ve istirahati za · argo onu maıını prensıp ılı :ı 517 bin 987 liranın indirilerek ,,. 
lesine yapmıt olduğu beyanatın - ot, Rea.dinı ıitme!; üzere 5 • 

ruri kılmaktadır. riyle kabul etmiıtir. bundan 495 bin 262 lirasının d; - n a 
da föylc demiıtir: . 1_7,20 .. ~e b~ra~a gelmi!tir. , ~e L..& 

Çindeki hareketleri Çekoslovakyada 
Şimali Çinde tatbik 

edilecek sistem 
NaKldn, 2, (A.A.) - Sü baka· 

m B. Hoyingehinin bu akşam Pe· 
kine gelmesi beklenilmektedir. 

Zamıedildiğine göre mumai · 
leyh, Şimali Çinde merkezi Nan· 
kin hükUmetinin hükümranlık 

haklannı muhafaza etmekle be · 
raber Japonları tatmin edecek ya 
ı·ı müstakil bir siyasal sistem vü · 
cuda getirmeği ümit etmektedir. 

Pek-in, 2, (A·A.) - ltimada la· 
yık bir kaynaktan bildirildiğine 

göre B. Hoyingehinin Şimali Çin 
de vücuda getirmek tasavvurun · 
da olduğu sistem şu şekilde ola · 
caktrr: 
~in CumuriY.,etinin şimali siya · 

Cumur Baıkanı Mazarik 
çekilecek mi? 

Yerine Beneş'in getiril
mesini tavsiye ediyor 

Londra, 2 (Özel) - Çekoılo • 
vakyanın halaskarı ve Cümhurre
iıi Mazarik'in sıhhi sebeplerden 
dolayı bugünlerde İstifa etmek 
niyetinde olduğu söyleniyor. Ma
z~rik, istifa ederse, yerine timdi
ki Çekoılovakya Hariciye Nazırı 
Benes'in Cümhurreiai seçilmesini 
tavsiye edecektir. 

sal meclisi, adım taşıyan ve muh· 
tariyeti haiz Mongolistan mecli · 
sine benziyen bir meclis, Nankin 
hükfımeti hesabına beş vilayeti 
kontrol edecektir. 

ğer tertiplere iliveıine ve 22 bin "S .. unu söylemek iıterım ki be- dına unıveraıteaı 8. Herrıotya.faJI'" 
küsur lira11nın da yeniden açıl - ek nim hükUmetim, bir milli uzlaıma doktor diplomasını verec t~r· ,1 
mı§ olan fasıllara fevkalade tah- hükUmetidir. Bizim yegane arzu· Bu Oniftraite, lnıili• Oaı'fel .. 
ıisat olarak konulmasına dair ka- d" s· ... _ ... muz zihinleri teıkin etmeie ve telerinin en ıenci ır. ır ,. .-a 
nun layihası müzakere ve kabul ' h L- 1 • ş öl' e ... -part :!erin mesai birliğini temin ey C amuc::r aın, yarın anı ıy 1', 
edilmittir. lemeie çalıımaktır. Çünkü bu, avini olarak vazifeye ba1Iı1ac• 

Gene bu toplantıda Yüksek 
mühendis mektebi bütçesinde 40 memleket için elzemdir. Bu ıebep 
bin küsur liranın münakaleai ta1- ten dolayı ilk itim kral tarafından 

bütün ıi-ril mahkUndara bah,edivip edilmittir. 
Kamutayın kabul ettiği diğer len umumi af ile askeri mahkGm· 

kanunlar araıında da Ankara nü- lara bahtolunan huıuıi affı taıdik 
mune hastahanesi kadrosundaki edeceiim. 
haıtabakıcı sayısının 18 den 28 e Y akmda milli mecliı huzuru· 
çıkarılmasına, Posta, Te1graf ve na çıkacaiız. Ekseriyet elde ede
Telefon genel direktörlüğü büt - ceiimizi ümit ediyoruz. 
çeainin muvakkat tasarruflar kıs Erıeç serbest intihabat yap • 
mına bir kelime eklenmesine, mak icap edecektir. Ancak bu in· 
Konya ovaıı ıulama idaresi büt tihabatın hanıi tarihte Te ne ıe • 
çesinin 7 inci maddesine bir fıku kilde yapılacağı hakkmda henüz 
eklenmesine ait kanunlar da bu - ıarih bir teY derpİf etmedik. 
!anacaktır. Normal siyasal hayata isal e -

Kamutay Çarıamba günü top· ı decek olan yolu tereddütıüzce ta-
lanacaktır. \ kip edecejiz.,, 

ta. ~ 
B. Herriottan ba ,ka a~ai~ 

0 
zevata da fahri unvanlar tevc fi • .,, 
lunacaktır. : KenbrlçOniverıı ~ 
ıinde tecrübi fizik prof ea6rü Laf • 
Cavendiıh, Vitaminleri kt"t'el 
mit olan Sir Fredrick Hopi-İ~ 
lnıiltere Lord Şantöliyeıi [.,Ol' , 

Haiı.ham, lnriltere dıt itleri b•, 
kanlıjı mütteıarı Sir Robe!t ~~ 
Sittart, Readinı OniTertitetıli 
eaki Viıauaöliyeai doktor Cbildlt 

• 
Jran kabinesi ;stifa etf1 

t 1·!1-
Tahran, 2, (A.A.) - Baş .nP 

B. Fumgi Han sihhi sebepJerdeJl 
dolayı istifa etmiştir. 



"1 an,, gazetesi alel}hindeki dava 
Hüıeyin Rilat Topuz, edebiya

tımızın uki bir tanıdığıdır. Şair 

E§relin örsünde dö~'Üle döğüle 

kukinle§en ruhu, onun da eline 
kartal gagtıA gibi keskin bir hi
civ kalemi vermi§ti. iz.mir, lstan
bal mecmualarında bunların izle
rini gördük. "Hiciv,, gü::c!dir, 
hoıtur, baharlı ıeyler gibi yaka· 
rak tat verir. Fakat onun kötü bir 
yanı da vardır. Hicve sapan bir 
daha doğru yola dönmez. Kafası
nın müsbet taralı çarpılır. Gözle
ri çiçek değil baldıran arar. Hani 
bazı aynalar vardır, bahan ada
mın suratını alt üıt gösterir. Hi· 
civci de tıpkı o ayna gibidir. Üs
tüne dü§en gerçeğin rengini, biçi
mini karmakarışık eder. 

Cumuriyetin 12 nci yıldönümündeki 
hadise hakkında çıkan yazı 

Eminönü kaymakamının davasında, Genel Savamanlık 
beraet istedi. Müdafaa yapıldı. Karar bildirilecek 
Cuınuriyetin on ikinci yıldönü

mü töreninde, geç.it resmini takip 
ederek yazmak için Beyazıda gi -
den gazetecilere güçlük çıkarıldı
ğı yolundaki bir yazıdan dolayı, 
Eminönü kaymakamı Raif tara -
fmdan "Tan,, gazetesi aleyhine 
açılan davaya, İstanbul birinci 
ceza hakyerindle dün dcYam ohm
mll§tur. 

Yazıyı imzasile yazan Ali Na
ci Karacanla gazetenin genel ya
zı işleri direktörü Etem tm:et Be
nice, vekilleri Vasfi Raşitle bir • 
likte gelmişlerdi. Davacıyı da ve
kili Medhi Sait temsil ediyordu. 

Once, geçen celsede sorulan 
bir husus hakkında ilgili yerden 
gelen cevap okundu. Bu cevapta, 
dat a edHenlerden ikisinin de ev • 
velce mahkumiyetleri bulunma -
dığr yazılıyordu. 

Hakyerinde genel savamanh • 
ğı temsil eden yarlardan Ferhat 
Dömeke, esas hakkında görüş ve 
düşünüşünü bildirdi. Gazetccile -
rin röportaj esnasında güçlüğe uğ
radıkları, kendilerine kolaylrk gös 
terilmediği noktasından bir J·az1 
yazılmış olduğunu, bunun tenkit 
hakkınr kullanmaktan ibaret bu -
· mduğunu, yazıda hakaret mahi
yetinde cümleler gönnediğini 
kaydederek, beraet karan istedi. 

Adi pamuklar nasıl 
satılıyormuş 

mak, kaymakamın salahiyeti da -ı 
hilinde ise, ortada kendisine do • 
kunur bir mesele yok değildir. Sa· 
lahiyeti haricinde ise, o zaman sa 
dece işin usulsüzlüği.inden şikayet 
edilmiş oluyor. Bu da tenkittir. 

Diğer taraftan, her suçta ol -
duğu gibi hakaret suçunda da suç 
Iunun cürüm kastı aranmalıdır. 
Bunun isbatı kime aittir? Kanun, 
hakaret ~uçlusunun aleyhine ola . 
rak suçluda cürüm kastının mev -

iftar 
"0 eve bunun 

• • 
ıçın . . ' gıttım.,, 

Zehra serbest bırakıldı 
Zehra isminde bir hizmetçi kız, 

Kztaşrnda bir evden Feyziye is · 
minde bir kadmm bir çift şoşo · 
nu ile bir çift iskarpinini aşırdığı 
idiasile yakalanmış, polisçe dün 
akşam üzeri tüzeye getirilmiştir. 
Sultanahmet ikinci sulh ceza hak 
yeıinde sorguya çekilen Zehra, bu 
nun asılsız olduğun~ o evde ken 
disine i§ bulacak olan bir tellala 
iftara gittiğini söylemiştir. 

Hakim Selahaddin Demirelli, 
kendisini serbest bırakmıştır. Dos 
yayı vazife noktasından alakalı 
yere gönderilmek üzere genel sava 
manhğa göndenniştir. 

Sabah olunca •.• 
Ticaretle meşgul olduğunu söy 

leycn İsmail isminde biri, dün ak 
şam üzeri tüzeye yerilmiş, Sultan 
ahınct ikinci sulh ceza hakyerin -
de sorğusu yapılmıştır. 

Beyazit civarında bir otelde ay 
ni odada yattıkları Ahmedin sa -
bahleyin cebinden dokuz lirası -
ru aşırdığı iddiasının asılsız ol -
duğunu söylemiştir· Serbest hi -· 

cudiyetini sabit sayıyor, dıiyemez
siniz. Kanun, maznun aleyhinde 
kabul eylediği karineleri açıkça 
sayıp dökmektedir. Mesela, suçlu. 
mm ceza kanununu bilmemesi ma 
zeret sayılnın:z, demesi maznuna
leyhine kabul eylediği karineyi a
çıkça söylemesine bir misaldir. E
ğer kendisinde kast cürmü olma
dığım isbat maznuna ait ise, mah
keme bize hüsnüniyetimizi isbata 
müsaade eylemelidir. J\Iuharrirlı1 
hüsnüniyeti, makaleyi yazarken 
lmksrz bir şey yapmadığına ve 
yaptığını yapmakta tamamile hak 
lı olduğuna kanaat getirmiş bu • 
lunmasile anlaşılır. Kim, bir mu · 
harriri hadiseler üzerinde mütalea 
ve tenkit yürütmekten ınencdi • 
yor? Hiç kimse! 

Matbuat, adliye gibi, iOare gi • 
bi bir devlet için laznn bir mües • 
-sesedir. Bu dava, her müessese -
nin vazifesini kolaylıkla yaptırt • 
tığı matbuata idari bir makamın 
göstermiş olduğu müşkilattan doğ 
muştur. Bir devlet ve bir müessese 
için 13.zmı olan matbuatın hür ol
masr, esaslı bir kaidedir. Matbu -
at, bir devlet müessesesi olmaktan 
çıkıp ta içtimai heyeti parçalıya. 
cak bir bomba şekline döndüğü 
zaman tenkil edilir. Huzurunuz • 
da tetkik olunan makale, matbuat 
hürriyeti sahasından çıkıp ta içti
mai heyet için tehlikeli bir mahi
yeti alıyor mu? Hayır! 

Vasfi Raşit, beraet isteğile mü 
dnfaasını bitirmiş, Ali Naci, yazı 
yazan kendisi olduğu halde şah -
san kaymakamı tanımadığını, ha
karet kastile yazr yazmadığım, 

yalnız tenkit hakkını kullandığı . 
m, beraet istediğini söylemiş, E -
tem İzzet tc bu isteğe iştirak et -
miştir. 

Duruşma, karar için ayın al • 
tmcı cuma günü saat on dörde hı· 
rakı 1 mıştır. 

Hüseyin Rilat, ne talili 
imi§ ki, bir yanda Eşrefin 

örıünde ruhunun yalçın tarafını 
döğerken, bir yandan ela "Tolladi 
zade Şekip,, in içli varlığında 

kendi içinin akı§ma uygun bir 
çağıltı buldu. Ve §imdi elinde ka
lem, iki yanı keskin bir kılıç gibi 
duruyor. 

Bu olgun adam, daha önce de 
"Hayyam .. , ile yuğrulmuş, Rübei
lerin küçiik sadellerindeki inci
lerle bezenmişti. "Fif Ceralt,, ı 
lngilterede alhna gömen işi o da 
yaptı. Hayyamın rübailerini nazım 
olarak Türkçeye çevirdi. Şimdi de 
u Kırık Kavaldan Sesler,, adiyle 
§iirlerini veriyor. Onu okuyanla· 
rın başında ben: "Bu kaval hır:k 
mı?,, diye sormak isterim. Bu ha
clar güzel öten, :sağlam sesi çıka
ran bir kaval kırık olabilir m:? .• 
Ben olsam, "içli Kavaldan,, der
dim. 

Temiz göğsümUzdc hazuelcr siner 
Varlıklar ağlaşır, yokluklar diner 
Bizi seven yücer, sevmiyen iner 
Çıkılır, inilir merdivcnleriz. 

Yaşayıp sarayda kır kerpiçindc 
Stireriz zevkini v:ır1n hiçin de; 
O cömertleriı: ki yokluk içinde 
El verene gönül yerenlerdcni::. 

Bunları geli!i güzel aldım. 

Mı:sraların içinde aran nabzı bu
labilenler, benimle birlikte Hüne
yin Rilatın §airliğine aııd içerler, 
ıanınm. 

"Kara bahtım., parçcuında da 
kuvvetli bir gönül rüzgôrı uğuldı• 
yor. 

rakılmıştır. Şahitler ve davacı ça ------------ Elli yıl nafile vermişim emek 
Kalmadı gönlümde artık bir dilek; 
Bana zehir sunan şu kahpe felek 
Herkesin ağzında bal ltarabahtım. 

ğınlacaktır. 

Para dolu cüzdan! 
Bekir isminde birinin yankesi -

cilik suretile para dolu cüzdanım 
aşırdığı iddiasile ti.izeye gönderi -
len marangoz Osman, Sultanah -
met ikinci ceza hakyeı·ince ser · 
best bırakılmıştır. Kendisi, iddi · 
anın asılsızlığını söylüyor. Dava -
cı ve şahitler dinlenilecektir. 

Mübaşirlik imtihanı 
Bugün saat on üç buçukta ts · 

tanbul tüzesinde mübaşirlik im · 
tihanı yapılacaktır. İmtihana gire
ceklerin kfığıtlarr sonra İstanbul 
tüze komisyonunda gözden gcçiri 
lccck, kazananlar açık yerlere yer 
leştirilcceklerdir. 

Rum patriği hasta 
Rum patriği Bay Fotiyosun has 

ta olduğu ve hastalrğmın da cpi e 
hemmiyetli oldu~ru haber alınmış 
tır. 

Bir müddettenberi yatağını ter 
kedemiyen patrik, bağırsakların -
dan muztarlptir. 

Son defa kendini gören dohior 

Şirketihayriye tenzilat 
yapmadı 

Şirketi Hayriyenin mart sonun 
na kadar tatbik edeceği tarife, dün 
sabah , deniz ticaret direktörlü 
ğiinden şirkete bildirilmiştir. Ye
ni tarif el ere göre, şimdiye kadar 
söylendiği gibi, hiç bir hatta ten 
zilat yapılmamış, bütün sefer fi ·
yatları oldut:ıu gibi bırakılmıştır. 

Diğer taraftan Y eşilköyde, eko 
nomi bakanlığı, ~irkete müracaat 
ederek, herhangi bir sef erçie ten 
zilat yapıldığı uikdirde ne kadar 

Daracık bir yere örnekler ağ
dırmak elimden gelmiyor. Eser.de 
burJardan daha çoh güz.elleri var. 
Sazan §akadan ba§lıyan fcylcr 
gün geçtikçe önemini artırır ve şa
kalıktan sıyrılarak büyüklük h'11i
ni alır. Bana öyle geliyor ki, l-Ja. 
seyin Rilat, c:lay eder gibi b~;lar
ken, çıkacağı tepenin yiikscf<liği· 
ni ölçmcmi§ti. 

5. Cittzgin 

üzerinden zarar edeceğini s.onnllij -----------
ve belediyenin rakamlarla tesbiti lstanhulun p anı 
ni istemiştir. Yalovamn imar projesini ya • 

Kömür fiyatlarının iruuesi do 
layısiyle ~1rifede tenzilat ka - ~::n:~~:h::;;;~~~~.::ai~~ı;; 
bul edilse bile, bu tenzilat ancak ceh-tir. 
maıt ayından sonra müteber olabi 
lecektir. Belediye, bu gelişten istifade c· 

derck nıütehassısla tstanbulun pla 
lar, "iyi olacağı ümit edilebilmek nmı yapmak üzere bir mukavele 
le beraber, sıhhatinin henüz teh - yapacaktır. Bu mukavele beledi • 
like safhasını geçim1emiş oldu · ye fen heyeti tarafindan hazırlan 
ğunu,, söylemişlerdir. m1ştır. Belediye reisi Bay Muhid • 

Patrik Bay Fotios elli ile alt · din Üstündağ mukavelennmeyi in 
mış Y.3§ aralarındadır. celemektedir. 



lzmirde büyük spor faaliyeti 
Yeni sahalara yüz bin lira harcanacak 

İzmir, 2 (Özel) - Bugün An· 
karadan !ehrimize gelen parti 
batkanımız ve Yozgat ıaylavı 

Avni Doğan lzmirde yeni yapıla
cak spor sahalarmın teıisatına 
100.000 lira hnrcanacağı ve kredi 

Cesedi bulunan bir 
kazazede 

İzmir, 2 Özel) - lnebolu ka
zazedelerinden aske.r Etem oğlu 
Osmanm cesedi Urla ıahillerinde 
bulunmuf ve gömülmüttür. 

Osman, kazadan evvel, hasta · 
haneden yeni çıkını§, la.tanbula 
gidiyordu. Kaza esnasında arka • 

daılar.ına "Denize atlıyamam, za-

i~inde genel sekreterin yardım 

vadinde bulunduğu haberini ver· 
mit ve mıntakada ıe!fmeler için 
güre§ler yaptırılarak müıteit o -
}anların lzmirde çalı~tıracağmı 
söylemi§tir. 

Bir bekçi trenin 
altında kaldı 

İzmir, 2 (Özel) - Hilal iıtaı· 
yonunda gece bekçisi 60 yaşındı\ 
İbrahim lokomotife yol vermek i
çin zinciri açgrken trenin altına 
dü§miiıtür. Feci kaza neticesinde 
ağır surette yaralanan bekçi ibra 
him hastahaneye kaldırılmrf, OTa
da ö)mü§tür. 

yifnn,, demi.1ti. ..........__man·....,.-- =• 
t::::================ı- Gt!çmiş Kurun/ar: -

Şarkın Prusyası 

Bulgaristan Almanyayı 
taklit etmek istiyormuş 

Y unanistanda çıkan Etnos ga • 
zetesi yazıyor: 

"Sofyadan gelen haberler husu 
si bir dikkate değer mahiyettedir. 
Köseivanof kabinesi Bulgaristan· 
da tamamile asri bir ordu vücude 
getirmek için kat'i tedbirlere baş 
vuracaktır. Radyo telgrafın bil · 
·dirdiğine göre "bu hareket mem · 
leketin arsıulusal taahhütlerinin 
çerçevesi içinde,, yapılacaktır. 
Fakat bir çok yıldanberi Bulga -
ristanm "iş bölükleri" adı altın · 
da Nöyi muahedesinin askerliğe 
ait kısımlarını bozduğunu herkes 
bilir. Şimdi de Sof ya hükUmeti Al 
manyayı taklit etmek istiyor. Za · 
ten kendilerine "şarkın Prusya · 
sın adını veren Bulgarlar bu suret 
le, asri süel ilimleri tatbik edecek 
muntazam bir ordu yapmak teşeb 
hüsünde bulunuyorlar. 
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Şehremanetinin muhtaç 
olduğu şegter 

Muharrirlerimizden biri cemiye. 
ti umumiyet belediye ikinci reiılL 
ğine tayin edilen doktor Mahmut 
Bakla Paıa ile lroTUl§nw.ştur. Pa§ll 
dem.i§tir ki: - Şehrenıcuıeti bugün 
müllia vaziyettedir. Em~tin bu
gUnkü oaridatile ıehrln imar ve 
tanzlml şöyle dursun dalmt oe za.. 
rurı masrafını bile temine imkdn 
yoktur. Emanet bütçealnin 1.300.000 
lira raddesinde açığı vardır. Bu a. 
çığın kapatılması için bir taraf tan 
masrafın tasfiyesile beraber vart... 
datın da tezyidi ldzını gelir. Daha 
sonra ıehrin en baflıca Uıtlyacın. 
dan olan lağımlar henüz yapıl~ 
nuıtır. Bizde kilo ekmeğe birer fHP 

ra zam edUmi6 olla tmanate ıene. 
ri elli allmlf bin lira kadar bir va. 
ridat kalır. Halbuki bu zamnu hiç 

kimse lştemc:.Çünkü emanetçe ekmek 
narkı tayin edUlrken yapılan he. 
aap netlcealnde l!kmeğfn faraza on 
ikl kuruş on dokuz paraya satıla. 
bUcccği tahakkuk eue bittabi on 
iki buçuk kuruı bir nark konuyor. 
Arada bir fkl para fark fınn.cılara 
kalıyor. Bu fark emcnate tahaia O· 

lunabilir. 
Askerliği tahdit edilmiş olan r-------------"ı 

komşumuz bu yolda hareket edin lıTJnbul Belediqesi 
ce Yunanistan da kendi toprakla ~ınirTı"yatrosu 
rmın emniyetini gözönüne alarnk IJl//l//l/11111 
ona göre tetbirlerde bulunmalı · 

~;~ ~a:%~!;ı~:;;;~erini 111!!!;;;/!!lll 

Bu akşam 
sa.at 20 de 

KARAMAZOF 
Türkçesi 
5 perde 

Yazan: 
Reşat Nuri 

Aınerikadaki (Ford) fabrika · - -Fransız. tiyatrosu 
Iarı amelelerin ücretlerini fazla · n AJ .. K OPERETi 
laştırmıştır. Dünyanın kaıışıklığı 
fabrikalara yeni sipartşler temın 
ettiği için (Ford), fabrikalarının 
temin ettiği kazancın bir kısmmı 1 

aınelesine vermeğe karar vermiş 
tir. 

Bu akşam 20,30 da 

SEVDA OTELi 

Büyük fantezi 
Operet 3 perde 

. 127,000 amelesi olan. Ford fab t;l§c g.ı .• d ... L .ı1;ılitır. Telefon: 41819 
rıkalan, 20 senedenbcrı normal Fiyatlar :25-50-75-100 Lica 400-:100 
işçi gündeliklerinden fazla olarak Pek yakında TELLi TURNA 
amelesine 62,300,000,000 kuru§ Yazan: l'tlalıınnt Yctari . 
vermiştir. Müzik: Sezal ve Scyleddın Aıaf 

Paris Şehir Meclisi Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE . . . 

ıçın seçım Şeh:adebaşı TURAN Tiyatroaunda 

Paris, 2 (A.A.) _ Dün §ehir Bu gece saat 20,30 cl:ı 
r.ıcclisi için dört kısmi intihap ya. KUDRET 
pılmıştır. Komünistler evvelce el- HELVASI 
lcrinde bulunan üç azalığı tekrar Vodvil 3 perde 
k?:::anmışle.rd.rr. Dördüncü azalık Cumartesi - Pazar 
için ekseriyet bulunamamıştır. yalnız matinelerde 
Buna ait seçim tekrar edilecektir. HAMLET 

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

Kir of' un katlinin Köpek kuyruklarına on 
yı'dönümü kuruş verilecek 

Karpit parladı 

Üç çocuk ellerinden 
yaralandılar 

Cibalide Yeşil Tulumba cadde
sinde oturan Hasan Zeki, Hayri, 
Mehmet isminde üç küçük çocuk 
bir teneke içine koyup yaktıkları 
karpitin parlamasile hafif suret · 
te ellerinden yanmışlardır. 

-BlÇAK ÇEKTi -Galat.ada 
Necati Bey caddesinde oturan Os 
man, ayni caddede ekmekçi Eyü· 
be borcunu vermediği için dün 
önüne çıkan Osman tarafından 
tehdit edilmiştir. Eyüb biçak da 
çektiği için yakalanmıştır. 

BABA DöCOLOR MO - Fa · 
tihte Sarıgüzelde akar çeşme so · 
kağında oturan Mehmet zabıtaya 
başvurmuş, oğlu Mahmut tarafın 
dan döğüldüğünü söylemiştir· Mah 
mut yakalanmıştır. 

HAKARET ETMiŞ - Fatihte 
Saraçhanebaşmda muhallebici Şük 

riinün dükkanına sarhoş olarak gi 
ren döşemeci Fehmi, bağırıp ça · 
ğırmış, Şükrüye hakarette bulun · 
muştur. Fehmi yakalanmrştır. 

KUMARCILAR - Sarıyerde 

sa.ray arkasında Cemilin kahve -
sinde İsmail, Hrzır, Hüseyin zarla 
kumar oynarlarken yakalanmış · 
lardır. 

Suçları affedilen Yunan 
subayları gidiyorlar 

Yunanistanda yeni hükfunet kra 
lm genel af kararnamesini n~ret 
tiği cihetle, Yunanistan dahilin · 
deki suçlular serbest bırakıldığı 

gibi, Yunanistan dışındaki mah · 
kfunlar da ana vatanlanna geri 
dönmek üzeredir. 

Bu arada mart Cuınuriyet isya· 
nında memleketimize sığınan on 
dört Yunan subayı da buradan per 
şembe günü hareket edeceklerdir. 

Dün Yunan konsologluğuna baş 
vurarak pasaport işlerile uğra§mış 
lardır. 

Evvelce de yazdığımız gibi Yu 
nan subaylarından burada çocu · 
ğu olan yüzba§ı Merkuryo V asil 
yus ayn olmak üzere hepsi hemen 
memleketlerine dönmek istiyor · 
lar. 

Yüzbaşı Vasilyus bir ay sonra, 
yani çocuğu biraz büyüdükten son 
ra yola çıkacaktır. 

iki muaHim tekzip 
ediyorlar 

Vefa l~esl hocalarından Ni~anta
şmda oturan muallim Hacer ve eşi 
Kemal fmzalarile dün şu mektubu ıll. 
dık: 

''Cumuriyet gazete.sinin 28 teşrini
sani 1935 tarih ve .U.46 numaralı ntls
h~ımn 2 inci sahife&nin 5 inef sU • 
tununda (Zekeriya sofrasının doğur
duğu facia, kan koca iki muallim 
pencereden düşerek öldü) başlığı al . 
tındaki yauda ismi geçen muallim 
Hacer ve zevci muallim Kemal biziz. 

Her ikimiz de Cumurfyetin ve ay • 
drnlığtn manasını ve gayesini bilen 
Avrupa tahsili görm kimseleriz Ze • 
keriya sofrasının ne oldu~na dahi 
bilmeyir.. 

Tesadüfen Nişantaşında oturmak· 
lığımız ve muallim hulunmakhğımız 

dolayısile bu yaztyı tekzibe tuzum gör 
dük. Elyevm sfhhntle yatıyor ve va • 
zif em ize dev.am ediyoruz. Keyfiyetin 
gazetenizle de tekblzlnl dl1erf :r..r Moa~<ova, 2 (A.A.) - Tan A.. Beyoğlu kaymakamlığı her kö 1 

jansı bildiriyor: pek kuynığu getirene on kuruş ve -------------
Dün bütün Sovyetler birliğinde ıihnesini atakadaılara yaymıştır. 

ICirofun katlinin yı! dönümü anıl· Beyoğlu mmtakasmda başı boş 
llllf, ıazeteler bu müna ~ebetle bir köpeklerin toplanmasına ehemmi 
~ok makaleler ne~rdmİ! ve ınem· yetle devam edilmektedir. Tas · 
Jeketin bütün müeneıelerinde malı ve sahipli köpkleıin bir haf 
toplantılar yapılmııtır. ta on gün kadar gözönünde bu · 

lundunılmalan için kaymakamlık 
dairelcıinde kafesler vardır. Bu 
kafeslerin çoğaltılması, yakalanan 
sahipli köpeklerin kuduz tedavi · 
hanesine gönderilmeden evvel bu 
ralara konması kararl8f?lll§tI?. Kö 

Kaza kurbanı 
Zehra Aylin 

Dün törenle kaldırılarak 
Maçkada gömüldü 

Atatürk'ün himayelerinde L<>n 
dra.da tahsil eden Bayan Zehra · 
Aylinin memlekete gelirken Fran 
sanın Amyeııs şehrinde kaza ile 
trenden düşerek çok genç yaşta 
dünyaya gözlerini yumduğunu c· 
setle yazmıştık. 

Cesedi tahnit edilerek 1stanbu 
la getirilen Zehra Aylin, dün Maç 
ka mezarlrğma gömülmüştür. 

Cenazesi Şişli sıhhat yurdun · 
dan sabah saat on birde kaldml 
mıştrr. 

Cumur Başkanlığı ,genel sek • 
reteri Bay Hasan Riza, İstanbul 
v~li ve belediye reisi Bay Muhid 
din Üstündağ, harp akademisi ku 
mandam, şehrimizde bulunan say 
lavlar, vali ve belediye reisi mu -
avinleri emniyet direktörü, polis 
müfrezesi ve talebe hazır bulun · 
muştur. 

Cenaze alaymm önünde Cuınur 
Başkanı namma genel sekreterin, 
getirdiği çelenk ta.şmıyordu. Baş 
bakan General tsmet lnönü, vali 
ve belediye reisi, C.H. Partisi Is 
tanbul merkezi, İş banka&J~lenk 
Ier gönaemıi§ti. Bu arada Fransa 
hükfuneti namına gelmiş bir çe 
Ienk de bulunmaktaydı. 

içki düşmanlarının 
kış programı 

y qll unaı merkez heyeti Bayan 
Safiye Hilseyinin başkanlığında top
lanarak içki düşmanlığı alanında. kış 
faaliyet programını hazırlam11tır. Ve. 
rilen kararlar şunlardır: 

1 - Cemiyet faaliyetinde müzahe
ret n yardımı dokUD&n fimdild lç tı 
ilbayı Rükneddin Söıerle Euaf cemi 
yeti renel sekreteri Cemal, n avukat 

1 Telefon borçları 
Hakem tahvil çıkanlnı•••" 

nı kabul etti ... 
ıesiJle o 

lstanbul tflefon sosYeile Jlll ytı~ 
denecek paraların bono • bakıaıı· 
sa tahvil ile mi ödeneceği er w 
da karar vermek üzere e~~nileıı 
yin edilen prof esöriin be betle· 
kararı verdiğini Anka~ h8 ı<ar9r, 
rimizde yazmıştık. VeP~~ ef\"el 
finans bakanlığı hak~nunın 

11 
&J 

ce ileri sürdüğü nokta~ ~u ~ · 
itibarile kabul etmiştır. . . tsh · 
rara göre telef on borcu ıyil\de iş~ 
vil çıkanlacah"tlr. Evveı~e h9~e · 
ret etmiş olduğumuz gibl ~ ' 
min verdiği karar kat'i ol~ıerıif1 
dan şimdiden sonra ınu~a etıgcl 
imzalanması için hiç bil' 1<311b • 
kalmamıştır. Bayındırlık b~b~ı· 
ğı , telef on sosyetesinin 1 µı · 
<laki mümessillerini yakında~ 
kara.ya çağıracak, muka~ele 
rada imza edilecektir. ~ 

Sosyetenin hükUmete geÇ • irtl 
resmileşmesi için mukavel~~· 
zalanması gerekli oiduğtı11 sa? 
mukavele imza edildikten. ·ııııJ 
telefon ücretlerinin indırı 
mevzuu incelenecektir. 

1 elefon memur/arıtt4 

verilecek ikramiyel1~, 
Telefon sosyetesinin uzııll ~· 

lardanberi memuru o1anl~ ti 
leceği vadedilen ikramiyeler J>. 
kında ilgili makamlar, bu hıJ: J 
resmi bir kayit bulunmadığı111~ • 
mz verileceği vadedilmiş bıt1 ıı 
duğunu söylemişlerdi. Haber, · 
dığmuza göre ikramiyclerill ;;. · 
ması için yeni teşebbüsler )'~l 
mıştır. 1kraıniyeler, mezrıtır <l 
krdemlerine göre verilecekti~;~ 
rilecek paranın 150.00f\ ı.tP.ı d#' 
tutmakta n1Aı,,gu an1a~ılma1< 

Feride, Gençler kısmnıdan Feluni- f,ı.. - ..- ~i~ 
san, MUktp Necnı•wu, ~evat ve Mu- GayrimübadHler heyet! 
tne ıeş~Ür edi1m~ine. • ıştl 

2 - Memleket meyvalanmn sürül- Ankaradakı teması . , 
mMint temin için geçen sene batlanan Şehrimizdeki gayri mübtıd'.~'. 
proparandanın bu yıl daha arttmhna . r . A l ""ndeP'ill 
sına, gelecek sene bağ bozumu zama • ce1?ıye U:~n n rnraya go Jığ1 
nında memlekette bir üzUm ıünü ya- len heyeı.ın, finans bakan. ·r· 

ld'kl . .. .. ·ı ıc;tı pılması için te~ebbilil edllm~i ve bu ay temasa ge ı en ogrcnı m.) f. 
içcrl8fnde Ulusal Ekonomt birliğinin Çünkü Diyarbeldr törenırıe ı'f 
yapaeatı inch· .gün Un de bUtiln içki düş miş olan finans bakanı An1'~i~ 
manlannın müzaheret etmesi husu · ya dönmüş ve Ankarada kerı "((1-
sunda ı•nçlik kısmı idare heyetinde • b kl" h t t bbÜSıe 
Fahrettin Kerimin teklifi Yeşil llilil n~ . C . 1):en eye eşe 
merkez heyetince de kabul edilerek bu gınşmı.~ır. tıeı1iif 
hu.custa fazla çalışılması, yayım ya • Bununla beraber teınaslar ill 
pılmllBI kararlaştınhnışt.r. Anıca is- kat'i bir netice verecek kad'r 
pirtosuz meyva suyu istih.san irin An lememiştir. . e~ 
kara Ziraat enstitüsüne ve Halkaltya Gavri mübadillerin istedıld ·~ 
müracaata karaı- verllml9tir. .. . l te~1 

3 H l .. _ 
1
·,.11; d"' para. tevzıatı yapı masmm - anım ar aruınua. ~ uş • . 

manlığı fikirlerinin kuvvetlendiril . dır. . .. çı~~. 
mesi i~in Safiye Hüseyin, Latife Be • Dıger taraftan satılma.ğa d~ 
kir, Nebahat Haınidden mürekkep bir nlan firari mallarınm satıŞ'I 
komite ayrılmıştır. vam ediyor. lif, 

4 - Halkevleri radyo ve lbJelerde tzmirde son eatır.a. çıl\9t1 f.19 
kış konfera.nsları~a ba§lanma..cıı i~n mallar satılmıştır. Şi~di yerıi <' 
konferaMçılann hstesi hazırlannuf • k l kt A.::ı--~ T~ 
tır. Konf eraMlarda projekaiyonla ÇI an aca ır. ua.ıwı., ... çıl-1 

Mersinde de mallar sabltğa grafikler gösterilecektir. 
5 - içkisiz eğlenceler ttrtibi sıra · 

snda şeker bayranıınrn ikincisi olan 
28 kanunuevvel cumartesi günU iiyc. 
Jer için Tokattıyanda bir ç~y 'Veril • 
mesi. 

6 - tzınf rde a~lan §Uheye il ive ten 
Edime n Ma.rdinde şubt Rçınalan i
~in bu şehirler şarhayları Şerif ve A
tıfa sal:lhiyet -rerilmfştir. 

7 - İkinci kAnunun 5 fnci pazar gli 
nU Mat 10 da yıllık kongrenin toplan 
maeı kararl:tc::tmlmıştır. 

R - Gençlik kısmmll' çalııması t.ak 
dir edilmiş "'c gen~ler arasında içki 
düşmanları savı.~ının (oğaJdığı mem • 
nuniyetle görülmfiftÜT. 

nlmaktadır. ıi~ 
Şimdiye kadar bir milyoJl fo!· 

Irk bono itfa edilmiş~ 

[Nöb~t:çı ecz@., 
Samatyada: Rıdt"an, A~r'Ji 

Etem Pertev, KaragümrUkte: . ,1~ 
Şehremininde; Nizım, Fenerde~-~ 
tali, Şehzadeba11nda: lbratın t. ~I~ 
Ankara cadd~nde: E~ref ?'~. > 

1 
kedde: BeFkemal, BeşiktaftB~: 'i', 
Rıza, Beyazıtta: Cemil, Ze>-rek JOS'p 
gJ, G.alatada: Bidayet, Be1°i ti~ 
Kanzuk, Güneş, Pangaltıda: ~ f) 
KUrkçüyan, Kurtuluşta: Necd~' 

pekler kuduz arazı gö!terince te · rem, Kasım paşada: MerkeZı 8 
dayihanes.e gönderileeektir. de: Halk. 
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in sedi Hün düşman
lığını gösteriyordu 

'~ONOMi 

Znri teOirler 
Piyasada ne gibi 
tesirler yapb? 

[~~=!~~~~;~!~~~~~~ _9-J 
Şekspir sınıf kah-
ramanı oluyor 

1iirk - ltatgan ticareti Sovget Rusgada üç gün süren bir Şekspir 
lı!ııııan geceleyin yaktırarak bü. Acaba Çin imparatorlan kendi etrafında aöqtenenler konferansı açılarak münakaşalar 9apıldı 
1iik Yangınlar yaptınyordu. Son • zamanında da yine böyle bir hile· Bir iki haftadanberi, ttalyay-.i 
~yangınları askerlerine gös · karlık yapmağa cesaret edebilir-

k: ler mi idi·? Çin imparatorlannm karşı zeeri tedbirler tatbik edili • 
- işte bu gördüğünüz yan · Hünlere karşı vaziyetlerinde cid yor. Bu tedbirler şimdiye kadar 

l!Jılar el sürmeği size yasak etti- di bir değişiklik husule gelmiş mi piyasada, ve dış ticaret işleri üze· 
finı şeylerdfr. Bunlan yaktınyo : idi? Yoksa hiJ.8 Hünleri kendile · rine ne gibi tesirler yapmıştır. Bu 
~'çünkü bunlar Hün askerlen rinden aşağı telakki ederek onla hususta alikadar tacirlerden ma -

en büyük tehlikedir.,, nn imparatorl&?'QU iğfale teşebbüs lfunat topladık. Aldığımız netice-
Diyordu. . edebilecekler mi idi? 
LaOşang şimdi artık tamamıle lşte Kiuçin böyle bir maksatla leri ağaşıya yazıyoruz • 

Jlleınnundu. Çünkü Hün ordulan Çin imparatorunun şahsi ta~m · necri tedbirl-er hakkındaki ka
ili tehlikeli bir hastalıktan kurtar- mış olan bir kızını almak istıyor · ramamede, ttalyaya harp malze
~. Fakat bu kurtuluş kifi de · du. Bunun için Çin imparatoruna mesi demir, krom gibi harp sana
iildi. As}\erlerin kazandığı heye· bir heyet göndermişti. Çin lmpa • yüne yarar ham madde gönder • 
C&nlı kabiliyeti muhafaza etmek ratonı bu izdivaç teklüini zahi · 
kap ediyordu. Onun için Hün im hiren büyük bir nezak~t .Ye ~e~r mek yasak edilmişti. Kararname
l>aratonı Çin muzafferiyetinden nuniyetle kabul eder gonınmüştu. deki bu maddeler bizi alakadar 
tonra ordularını Yue Çi kabilele· Tanju Kiuçin'e istediği kızını ver etmiyordu. Yalnız a>n zamanlar. 
li üzerine gönderdi. Zira bu asi mek vadinde bulunmuştu. da, Türkiyeden ltalpya 1000 ton 
kabileler zaman zaman Hünlerin Yalnız bu vadin ne vakıt yeri · kadar krom gönderUmipi Bu da, 
topraklan ve meralan üzerine ne getirileceği hakkında bir gün dış ticaretimizde miilıfm bir ra _ 
teCavüzierde bulunuyorlardı. Pek tayin etmemişti. Hün heyeti ge · kam değildir. Kararnamenin bir 
az zaman içinde bunlann da ter· ri dönmüş, imparatorun hüsnü ka 
biyesi yaprldı. Ve bu kabileler bulünü Kiuçin'e bildirmişti. Fa - kısım da, ltaıyaya ll>rç verilme · 
lliinlerden yedikleri ağır darbe · kat aradan günler, haftalar, hat· mesine dairili. Bu kl8lm da bizi a-
letı üzerine ikiye ayrılarak bir kıs ti aylar geçtiği halde = Çin llkadar etmi1ordu. l.Uı.r.ıein,..,.,,.., nmlaanir, llClfİr oc lıitapplan Şclrspiria 
: TdibeFt dağlannaih,tdil ·~er: kıs- ıf·mı·upabraı·rt:>~btarabüpf1:u~ etm~!~!~ Türkiye, ltalyaya ötedenheri ...ı...w Ilı 6-1 /alton Hennaü,.'in laqlıeli ,_,,..,,.,,, 
ia ;ecbeı!'ro~d~ e erme çma . ..._~ --s yiyecek eşyam, t6tlin gibi m•cJa&.. tören 7GP1yorlar 

Laoşangın Çin üzerine yaptığı tı. Çin imparatorunun kızmı ver - ler satar. Bunların ltaı,a,a lllıl· lfoskovada, geçen aynı 25 nden Konferansın konupt•lan bK 
llOn taarruzdan ve elde ettiği son meği vadettiği halde gününü ve masmm da zecri tedbirlerle bir ı,. ... 1 ... --,.. &ı ...r;... IÜl'en bir "Şeks tikten sonra neticeyi bildireee 
aı b. düğün tarihini tayin etmemesinin be ktu. Yalmz 1ta1Ja 111D9&&.JG&-~ &ua& ~'-~valf akiyetten sonra ır zaman sebebı" ne olabı·lır" dı" 1 Bu .L--'La • münase ti yo • pir konferansı,, açıldı. Konferans, ğiz. 
&&Ü memleket arasında mücadele wu-~ı d kam at •bt canh hav 
~m:ıdi. Fakat Çinliler ile Hünler reket işi sürüncemede bırakıp u- ya eve, ' gı 'J • • killtür bakanlıjı tarafmdan ha • T arıyareci K ingaf or4 

Y'i'l':'• ILlvle iki millet idi ki, bunlar ara . nutturmafa çahpna.Jrt.an ba§k:a na vanlar gönderilmesi de yasak e • zırJanm-. aktörlar, cJnmatiatler, MM balanomadı 
da teessüs eden hiç bir sulhün stl bir min& ile tefsir olunabilir • cm.flt.l. Bil, CffeCleııbed. ~ • re~ fen acLimı.n, profe -
di olmasına imkin yoktu. iki di.? ya bll elm canlı haJtaD ,._ • aörlermuaDlmJer, muharrirler, mü 

emleket ve millet arasında bu İmparator Kiuçin içine Clüşen miyordu~. Bu~ Tflrld~ - nekkitler, musikişinaslar, artist • 
~tle ıulhün bozulmasında tabi· ~u §Üphede t~maı;ıen haklı ~di.Q~ ltalya tıcaret ~un~be~~e~de ler konferansa iştirak etmişler ve 
~e coğrafi.bir takim imille~MJ:; ill!US~~~J-~~~~ ;Mr.~ ~ ••htstı• •ı-.~ı ..... .mn ki, bunlar mutlaka bir gün hfik- m miŞtir 

ltıünü icra ederdi. ğildi. Böyle bir teklife hiç bir va· · !emişlerdir. Konferanslar dinle • 
kit muvafakat etmiyecekti. Fa · ltalyaya hububat, ve ale11lmmn nildikten sonra münalr ...... başla· Nitekim Çin imparatorlannm k ·· d k kabil ·~ 

llünlere karşı bütün şimal hudut kat açıktan açığa teklifi reddet · yiyece eş~~ gon erme.. • yacak ve Şekspiri "sosyalist rea · 
boyµnca yapmış olduklan bü mek te işine gelmiyordu. Böyle olduğuna gore, ne kadar gonderi. lizmi ruhu ile ifade etmenin esas 

'1iık ~cı~ bu &millerde bu cüm . bir reddin nihayet bir harp aça · Vftl"ll"-~ Bunu da pi)'&S&daki aJ&ka. 1._ •-ı.:t edil ktir 
leden idi. (,i'1ıılikl' medeniyetince cağını pek iyi biliyordu. Onun için d;.~ öirenmek ıbJllıdJl: ~..,, .,._,, eee • 
kendilerini Hünlerden yültsek bi nazig&ne vaitler ile işi savsakla · • • . . . • • Sovyet hellDI soeyaliat realiz • 
lirlerdi. Kendi aralarında Hünler yordu. Kencliaile göıii§tütfimüz hır za • minin nıhundan ne murad edildi· 
den bahaedildikre onların insan lmparator Kiuçin bu işin leytü hite taciri ~lan söyledi: ğini anlatarak bunu için her şey· 
cinsinden hariç b~ahluk imiş laalde kalmasından bıkarak pren "-T~ede - kurak· den önce Şekspiıin aristokrat ol 
libi konuşurlardı. H unlerin ha sesin derhal gönderilmesini iste • hlE d~la,.nle ~!-J. udı. ~ :rüz. madıjmı tanımak lizmıgeldiğini 
)'atlan ve maişetleri tarzı ile Çin yince bu defa Çin imparatoru bu den fiJ&tlar. 1'•-•. *· Mn_ıma be .... 1 .. ._0

r. Bunlara göre Şekspir, 
liler kendi aralannda eğlenirler· tarzıhareketi adaba muğayir te · ~- ismini il hal- CWUGW.J 

di. lakki ederek takbih etmişti ve iş ,.__ •,.._para e devrinin smd saV8flllda burjuva .. 
Bu.ıunla beraber Çin setleri ya te o zaman bu muamele affedil · ,.,. mlhim illik~ )'Ulaf atıl- zinin d~celerini söylüyordu. 

Pılmcaya kadar Çinlilerin Hünle· mez bir hakaret, bir harp sebebi llllfll. Fakat Tii_rki1ede JUlaf fi· Şebpirin eserlerindeki kadınlar, 
~-~crşı böyle bir göz ile baktık · idi. :ratlan din,.,.,.. ...... auaraa bilhama UçüncüRişard adlı ese · 
~ dair ortada maddi birdelil ( Arkaa N1') Jübek oldaia için, daha fazla •· rindeld kadın tipleri, devrin siya · 
Ve alamet yoktu. Fakat Çin set - .. -------------.. ' bfa imkla kalmadı. sal savtlJlTna ;~..alr eden, içlerinde leri yapıldıktan ve Hünlere karşı 1 Ba Türki ele balda da ·-Y--~-
p~ hudutlarını büyük divarlarla Kenan Holtlsl .-., 1• 1 sosyal ihtiraslar yanan kadınlar· 
-apattıktan sonra vaziyet değişti. olchıiu ~W, MltGa zirai audlaal&t dı. Kraliçe Margrit bir Haşmet · 

Çin hudutlarını kuşatan ve ka eı·r yarasa diinya ,.,... .... DUaran J6bek maap değil, siyut bir maceracı i 
Patan bu divarlar Hünler ile ide- tir. MeMll: Türkiye PiJa•amda di. 
ta istihza eder gibi duruyordu. Bir Bir kıza ••ık Oldu lllllll'ID kilom 8 kmuttar. Roman- Şeksprin eserlerini anlamak i · 
Çok defalar Çin topraklraını be Yakmda kitap llallnde yada 4 lmnq, Arjantiade 2 lmrat· çin, bunların sosyal minismı i -
hz ath süvarileri ile diz çöktür - omkıyor tur. Diler fyiatlar da böyledir. Bu zah etmek lizmıdır. 

=llıüş olan Hünler ise manzaraya vaziyet karfıımda, lta11a1a hubu Yem· i~bbüsl" er sa vesinde Şeks içlerinde adeta isyan duyar- - !-L" lan im ~ " 
• Adet& sızan bir teessür hissi - bat aatmak U...an aza •fbr· pirin bir san'at kah1t1manı olarak 

lfünlerin içlerinde toplana topla EIJf el it ulesine teletlizi9on Diğer bir sebep daha var. Fi - ortaya çıkması umuluyor. 
~!derin bir kin ve hiddet mahiye yatlarm JiiPehneai, ıtcwlann r Son, konferansda en çok çalışan 
~ alırdı. lki memleketin karşı- Amerika, İngiltere, Almanya gi zalmumdan ileri ıeJmittir. Mn· şahsiyet, Dimanojdi. Henüz otuz 
~ münasebetlerinde en küçük bi, Fransada da televizyona bü - cut doklar, Türkiye ihtiyaçlarına döıt yaşında olan bu gen~ bayata 
~I en ehemmiyet.Biz zannedi · yu··k ehemmiyet verilmektedir. yetitebilir.,, m•H•on-·t, am-1--: olarak ainni•·, en bir hadise büyük bir harbe ~- ~ e-~ 
lebep olurdu. Eyfel kulesine kurulan televi Bu mesele hakkında diğer bir daha sonra matbaacılık ile meş • 
'b.Milidm 185 inci senesinde idi. ziyon tesisatını, geçen gün Fran · tacirle görüştük 0 da, şunlan söy. gul olmUf, 1926 ya kadar Kızıl 
qüıı imparatoru Kiuçin zama ~ sa posta, telgraf bakam J orş Cuan ledi: Operdoda ~bpınf, daha sonra a 
lııhda ehemmiyetsiz bir izdivaç del açmıştır. "- Zecrt tedbirler, Türkiye melelik etmekle beraber lngiliz e 
=:lesi yüzünden yine iki mem Şimdilik bu tesisat Paris civa · piyaaauna mühim bir teair ,..,_ debiyatma merak ederek bu yol • 

t arasında bir harp çıktı. nnın 30 kilometre uzaklığında bir llllfbr. E•1en menedilen harp da ihtisas sahibi olmuş ve niha • 
•-~parator Kiuçin Çin impara· muhit çerçevesi içindeki resimleri mat--ı" maclaludi. Bia, a· yet biilüıı çalışnalan Şekspir ü -
~~ lazlanndan bir prenses ahp gösterebilecektir. ten bunJan •tm11orduk. ltalyap zerinde toplamıgtır. 
li mişti. Fakat Kiuçin Çin Fabrika1 .... , televız· ı·yon ı·~ı·n hu · - ..:-de L!!-ur·· •tabu:..:. Ba ~ aşik olmuş değildi ~· - - .. ,,_ avm --· • Konferans baflamadan önce de Cliııi prensesi almak suretile ken susi radyo makine Aletleri yapma· nun zecri tedbirlerle al•bıı yok- Şekspir hakkında bir çok konfe 
el! liyast şeref"ıni yükseltmek gibi ğa başlamıştır. Pek yakın bir za tar. Son hidileler miinuebetile, ranslar verilmişti. 
t~ ta takip etmiyordu. manda, arzu eden herkes , kendi ltal1anlar, Türldyeclen fazla ... -----------

Çin imparatorlarmm odasında oturduğu yerden, konser darda khaür abnaktadır.,, len maltlmata göre İtalya htikftme 
ı.nectanıanndan prenses -:ı-b 1ca1..... ti ._.... k ı Diğer taraftan ~ndix..:-ize ti, taze balık i.L'"-'Atmı menetmi•-~ek vaadinde bulunduklan Spor Uluılll 8 KM&, y&wu, Uru "5&'1:' 15.-u WIAIG ~ 

'-ide aleJAde birer cariyeyi pren taylar mfbakereleri, ihtifal, istik- göre, ltalyaya taze ve tuzlanmq tir. Piyasada son zamanlarda t . 
~ süslüyerek gönderdikleri bal ve şenlikleri ~li gizli seyrede balık ihracatı durmU§tur. Ekono - talyaya taze balık satışları da ar. 
~9Wll-....i§U.""'-. bileceklerdir. mi Bakanbtuıdan Tflrko&e ge. tqordu. 

lngiltere-Avuaturya hava rek-. 
runu kırmak istiyen İngiliz ta 
recisi Kingsford bütün araştırma 
Jara rağmen bu)nnamamıştır. K 
disini aramaya çıkanlar A vustuı
yanm şimalindeki küçük ve ıas 
adacıklardan birinde, insan a 
lanna benzeyen bir takım izleri 
bulunduğunu haber vermeAMı'ua• 
Fakat bu I8BIZ adalar en biı 
ağaçlarla kapalı olduğu için in 
mek çaresi elde edilemem· • 
Bununla beraber, lngilterenin 
tün §ark üssübahrilerinden taJ 
yareci aramak için bir çok he 
ler yola çılnnış bul.wuıUAAWM111&1 
Araştırmalar bili devam etmek 
tedir. 

Rıugatla lcaç qazete w 
mecmaa çilcar? 

Rusyada 58 li88n üzerine 11. 
669 gazete ve 2005 mecmua tik 
maktadır. Bu gazetelerden 8 
yi, RUIÇ&dan b8§ka liBUJlarla 
mecmualardan da 867 si R~ 
dan ba§k:a lisanlarla çıkmaita 
dırlar. 

Ne katlar bogn11zla lıa9 
oan ihrac edigo1 uı? 
1934 senesinde memlekefmiz 

den ihraç ettiğimiz diri has 
altı buçuk milyon lirahktır. 

1988 senesindeki ihracat ise 
cak beş milyon liralık idi. 

.Memleket günd~ güne 
fazla rahatla§Ip refaha erdik 
zenginlik nisbetinde ihraca 
da artmaktadır. 

Alın yatan memleket 
Bu senenin 9 mayıs günün 

beri, Amerikaya gelmiş olan al 
tın mikdan 627 milyon do,ı•Pıııtnt..: 

Bu mikdar 86,900,000 do 
Fransadan gelmiştir ki, ba .. 
le devam edecek oluna sene 
yetine kadar Amerikaya 10 mlf 
yar dolar altın gelmiş ola,~,...ı 
Bu ise, bütün dünya yüzünd 
altmlarm Y.an&I demektir. 



Askeri bir kıtayı mühimmat ve techizatiyle birlikte taşımak, yahut uzun mesafede olan yerlere giderek 
bom~ardıman yapmak için bu Monoplan yakında lngiltere hava kuvvetleri tar~fından tecrübe edile· 
cektir. Tayyare makineli tüfekle techiz edilmi§tir. Tayyarenin burnun da ve kuyruğunda !Jeflaf tareti eri 

vardır. Resim, yapılan tecrübelerin biri esnasında alınmıştır. Pilotun yeri tayyarenin tepesindedir. 

Solda: Mısırda son iıtikliıl gösterileri esnasında ölen talebeden ibriıi 
nin cenaze töreni yapılırken. Sağda: Japon filosu ikinci kol 

komutanı Vis Amiral Taka§i evinde gelini ve toroniyle beraber 

Lomlrada Noel için hazırlanan sirkte halkı eğlendirecek marifetli aı- Yeni bir Kleopatra filminde J. 
lanları henüz 22 ya§ında bir genç kız terbiye etmektedir. Kızın adı: Cardiner nekadar güze!im diyor. 

Patricia Born'dır. 

Habeı komutanlarından biri Fotoğraf alıyor. 

Binnie Hale, yeni çevirdiği bir 
filmde, cambazlık yapıyor 

"Ulus,, un dil qazıları 

Türk dilinin orijinalite
sini gösteren b"r analiz 

• • 
Güneş - Dil ieorısi, '' Akşc m .. sô.ıi nün anaıızı 
11 e 2 a ın u n ve c 1 he t a n at LJ n t i r ii s 5 z e 1 in 1 Ürk 

jen ı sinat:n çıktığını nasıl oı taqcı kol}Ul/or? 
Dün kil yazıda "AJ;şam" kcliıneslnln analizi yapılmış, bunun lı k iki cilzil oıaıa 
fakaş::.... ak "!' a,ı sö:r.U ile bunun ) akut-"n ş.ı?tli olnn ı$s) sözü dcrJnleştfrillfl1~ 
ahn:ın Örnc\;lcru'!::f f\,I \:e-.rae Ü~C.l l ,"' ı.lUl"U' IJ.!.J. rl 
Bunıa~Jn-ı birin::!;! olr n (ııf,aı:a) ı;czU tı-e .... a.-ı.c. kOJU {':C'CC, gıı.t'k"' kcUınele 
nlıı ctlmo ojlslnl tanıtm•-, burad'ln dıı. "l:'l " r hmnı[; kelime erinin öz anlaıll 
ları çı!;n:-ılmış hli. Örn::.:ltrü"' t"Ö·. en l\ln,.I l<e·ıme 'ı:rıf;'°ll) dır k i cgarba> s.ıı ' O. 
Mm:ı re• nıc:.tc Ye ""r ·~ı" r5::;''nl\n , .. n ı\ını t ~;;' :il c. mt:i{tcdlr. Bıı söz ı:c bundı:ll 
çıkan kelimeler! de a;-.;-ıcta izah c J Jru-: 

il. 
GAUE 

Ar:~a. Ga.;:, 
Kara, Geri 

Z - (Arğa=gar:.a) : Bu iki l;:e· 
limeniıı etimolojik şe~\İllcrini alt
alta yazalım ve bunların altma 
(Arka), (Gark), {Kara), (Geri) ' 
s~zlerinin etimolojik şekillerini 

de koyalım: 
Garba: (ag + ar + ah + ağ) 
Arğa: (ağ + ar + ağ + ağ) 
Arka: (ağ+ ar+ ak+ ağ) 
Gark: ( ag + ar + ak + . ) 
Kara: (ak + ar + ağ + . ) 
Geri: ( eg + er + iğ + . ) 
(1) Ag, ağ, ak, eg: Köktür. Gü-

neşi ve onun hareketini gösterir. 
(2) ar, er: Hareket eden güne 

~in bir obje iizerinde temessül e. 
dip karar kıldığını i~;.uret edgr. O 

. obje, (1) ncide (ah), (il) ncide 
(ağ), (111) ncü ve (iV) ncüdc 
(ak), (V) ncide yine (ağ), (VI)· 
ncıda (iğ) <lir. Demek oluyor ki, 
güneş (sabah ley) den kalktı ; son 
bir noktaya geldi; orada son ola. 
rak kai'i bir surette temsil olun -
du, göründü. Bu yeri gösteren un. 
sur, sondaki (ağ) dır ( "ak" gibi 
yerin ismini tcsbit ve ifadıe cdi -
yor.) (iV) ncü, (V) nci ve (VI)
ncrda bu son ek yoktur. Tabii ma· 
naları da farklıdır. 

(Ağ) eki ile tamamlanan keli. 
melerde mefhum isimle.nın;,.: •. 
Fnka.t <liğ••n·i ndc, umumi anlam · 
da avni sıfat olarak kalmı~lır. . . 

Bu kelimeleri son morfoloji!.: 
ve fonetik ~ckilleriyle altalta ya . 
zalım: 

(l) - Garba 
(il) - Arfia 

(111) - Arka 
(IV) - Gark 
(V) - Kara 
(VI) - G"ri 

Bu altı kc!imcdc farldı gibi gö· 
ıi.ine.n unsurlar ( K· J·h) dil'. H :ı.l 
buki, (ğ v) dir; aynı zamanda 
( v=-- b, m.·.) ı1~;. O hr.. lı 1 e fa rl,l 
gibi gör<lüğ iinıiiz un~u lar iki ka -ı' 
lcgoride (k) ve (b) kategorilerin 
de, müşterek olan (ğ - v) dol !ı· 
~'ı~iylc daima birbirlerinin yerin· 
tutarak herhangi bir ouje n."!ya si l 
jenin kendisini temsi l ederler. r 1) 

Bir ele son kelimede \"O!\al!cr in 
celemi~tir. 

. Görülüyol' ki ~urk~) Jrnrmesi ne I 
ı s~ (g3.rbı) kelım esı ele o<lnr. Ea-

1 tıp k:ıybolmak m:- ı~::..s ·1a ohm 
( rıark), karanlığın f'rfatı olan 1 
(kara.), a· kada kalmak man<tsına ' 
olan (geri) 5Özlerinin, hep güıw 
şin kayhol ına Yaziyetin<len çıkını~ 
olduğu :!nbşıl1yor. 

Not: 4 - Türk (sabahlcy) clm: 
çıkan güne:e bakaı ak \'C (~aba '1 · 

ley) i esas tutarak. cihetler tayin 
etmiştir. GUneşin son takarrür e 
dip kaybolduğu noktaya (garba), 
veya, azman la ana kök olan (ağ) ı 
bırakıp (b) yerine (k) yi terçih 
ederek, (arka) demiştir. Fakat, yi
ne zamanla, bu kcli.melenlen (gar 

hc.-garb) sözünü "batı,, anla· 
ııırn Ja b.ı akmı~, (arka) şöziin ii de 
kendisinin sırtını anlatınava uı1ı • 
s ·s etmiştir. Pekar5kinin · Yalnıt 
Dili Llıgatin<le: (Arğa, Arğas, J.,r 
ka) sözlerinin şu anlamlara gel · 
diği görülmektedir: 

l - Sırt; a: ka ; bir şeyin arka 
tarafı; Garb, garba g~t. 

2 - Arakaki; garptaki: ''::ır · 
ğa üttö = garh cephesi (tarafı).,; 
''Aığala - ğarba <loğnt gibnel\ı 
meyletmek (giineş hakkında) ,, ; 
"Arğali = Bil' az garba doğrU· 
"Aığall seğuru diyeki = ccnubıl 
garba do,.,.nı 

ô " 

Arkada kalan, eskiyen şeyJeritl 
sıfatı olan (arkağ+ik = arka • 
ğık) sözünün de orijini göıiilnıi.İŞ 
oluyor: ( ğ=y) olduğundan ke • 
lime (arkayik) ~eklinde de söyle· 
nir. 

IRAI: 
Not: 5 - ( Ara:ı:ağ) söziiniirt 

yalnız (ark) parças:m alalını. 

Bunun uzak anlamında Orak) 
şekli de malUmau". Pe!<arski'nirı 
Yakut Dili Lügatinde "Arah 
(arak) ,, şekli vardır. Şu anlamla 
ra gelir: "Ayrılmak, bidsinden 
ayrılmak, uzaklaşın:ık, çıkıp git • 
nıek, gitmek.,, 

"Araüan taı ğastılar ,,.,.r,u~ aJ 
ı·rldılar 

0 

{,e vı"..;..,..., nagıldı lar) ., 
81'3gıs, Arahs:ır muhtelif 

tihP.tlerc gitmek. ayrılmak, biri 
sinden br-~anmak. ,, 

''. uol aı:a hsara yol ayırıcı.,. 

Hatıra: (Ağas) kelinıcs"nin ~ 11 

karda y:.ızdığımız birinci ınanahı 
rından snn a şu manalarını da söv 
li.relim.[ :2J : 

[2] Bu birin: i aı-l3m dünkü !a• 
yımızcla yazılıdır. 

il - Hududu gc~mek. bk te~ i 
geçıncl>, bir şeyin arkasına geç • 
ınek. 

111 - Bir ~eyi lmybctmC>k, bir 
~eyden mahrum k1 h1rnk. 

' ··1 J,i tutt:ı.r il ı bitten ağa~ım -:;::; 
iki tutan elimi kayhcdeyim". 

AKŞAMLEYiN 

"Al:~:ı.n- " ~öz;üne ''i1 -;-ey" kdI· 
!arak ranı:an "nk~··.n1 lcy", tama -
men · · ~Une.,in hatt.Ç ı yer'' (batı) 
dcne'•tiı·; ( r:.ı! aiı 'ev) {!ibi. 

ı :·:a· .Ic) İn: Gi.;iı0~ ·n (a 't~arrı· 

'ey ) <~~ lm:uaJuwu zum :ını ~nl::ı • 
trr. 

r ı] F.tiıno1oji. r.torfoloji \ "C Fo -
nctik b:ıi:ımıncl~n T ür!: D;ti ar.a -
tiz yolları. sdıHc : l 0-11 

1Z1 Bu birinci an!.;m ciünkii sa • 
yımızc.la ) :ız lı c1ır. 

SeYgilı babamız rc~$am A:::.afıtl 
cenaze merasimine gelen kirınet 
li arkadaşlarınm \ "C ta1ebelerinın 
gösterdikleri candan bağlılığa son 
~uz te:-ekkiirlerimizi bildirmege 
sayıı:ı g·azetenizin tayassutunu di· 
leriz. 

OCULLARI 



l,. ı 
~ . 

~trı l'ulfarJa remıini görtlüğüniiz: yıldız, ~lmanytida ~ok .b.enİm•e
LI{ clahcı oldukça yeni yıldızlardan Brigitte Horneydir. Kendisini 
1ı8tQda geçen mev•imde Türkçe sözlendirilmiı olarak ortaya konulan 
Lit;.•na 3evdaları,, filminde görmüıtük. O filmde Vüli Ay§bergerle 
~ 1kte oynuyordu. Çehreıi Şarklı bir kadm tipini andıran bu yıldı
t 

11 )'ııftardaki resmi, yeni çevirdiği "Y eıil domino,, lilmindedir. Bu 

11~n alhna Almanlar, onun maskeyi kaldırınca Marlen Ditrih sa
~ıeklinde bir satır yazml§lardır . .Şu halde bu da onun benzeri! 

''• Dört Bir Taraftan ••• 
0, Yeni yıldızlann güzellerinden biri 
tıı~'l Cip Parkcr, n~şanlısından aynl -
it lt::r. Nişanlısı, kendisinin mektep ar
t ~daşı olan Francis Lukus isminde bir 
' 11tti, Şimdi bir bankada memurdur. 

~ ~Ynhşın sebebi, iki tarafın gelirleri 
~ ~daki nisbetsizlikmiş. Kızın geliri 
~1iltanlınm gelirinden senede altmış 
111 

tc fazla olduğundan ni an bozul -
~ 11! ı _Çünkü, aradaki bu farka daya -
~ fıJm yıldızı, banka memuruna yük
h ten bakıyormuş. Gittikçe parlıyan 
~dı:zın gölgede kalan nişanlısı, bu 

c daha fazla dayanamamış ..• 

-
ta 0Idukç_a uzun zaman beraber, son
ra da_ haylı zaman ayrı yaşadıktan son
ııı: l'lıhayet Duglas Ferbankstan res -
~ •t:ı. boşanan Meri Pikford, Çarls Badi 
t:·tcrsıe evleneceği rivayetini tekzip 
~r. Şunu da ilave edelim, ki c-·: 

V Lviyan Romans 

zaman önce olan boşanmaları, Ameri -

ka kanununa göre, ancak bu ayın ba -
şmda kesenkesleşmiştir. Meri Pikfor
chm Kanadada bir film çevireceği de 
söylenilenler arasındadır. Fakat, bu 
husustaki kunturat henüz imzalanma -
mıştır !. 

-
Vilyam Şekspirin hemen bütün e -

serlcrine gerek İngiltercde, gerek A -

merikada film mevzuu olarak baŞvu -
rulmakta olduğundan evvelce bahset -
miştik. "Onikinci gece,, den mülhem 
olan filmde Mariyon Deyvis Viyola, 
"Romeo ve Jüliyet,, den mülhem olan 
filmde Norma Şerer Jüliyet rollerini 
yapacaklardır. Bu husustaki tasarlayış, 
karar şeklinde kesenkesleştirilmiş bu -
lunuyor. 

Elisa Landinin annesi Kontes Za -
nardi Landi, elli üç yaşında, kalp dur

' masından Los Angelesdc ölmüştür. Bu 
sırada İngilterede bulunan yıldız, der
hal Amcrikaya hareket etmiştir. Ba • 
bası ve kızkardeşi, annesini hava teb -
dili ve tedavi maksadile Avusturyadan 
Amerikaya getirmişlerdi. 

-
Konrad Vayd ve Herbert Marşal -

le birlikte "Ben bir casustum,, filminde 
oynryan İngiliz yıldız Madelen Karol. 
başka bir casusluk filmi çevirmiştir. 

"Entelicens Servis,, ismindeki bu ye -
ni filminde tanınmış İngiliz tiyatro at· 
tisti Con Gilgendle beraberdir. 

-
Mevzuu Fransız muharrir Lui Ver

nöyün bir eserinden alınarak çevrilen 
"Dora Nelson,, filmi, ilk defa olarak 
Pariste gösterilmiştir. Bu filmde Ro -
men yıldız Elvir Popesko. en büyük 
kadın rolündedir. Yıldız, bu filmde iki 
rol birden yapıyor!. 

Düvernuva. Bard ve Moretti taraf
larından yapılmış bir Fransız opereti 
olan "Hortans hemşireler,, filme alını· 

yor. Bu operet filminde Terez Dorni 
ile Lüsiyen Barunun rolleri vardır. 

-
Bir film müzesi kurmağı tasarlıyan 

İngilizler, bu hususta faaliyete geçmiş
lerdir. Bu müzede şimdiye değin vücu
de getirilen bellibaşlı filmler muhafa
za edilecektir. Müze kuruluyor .. 

Yıldız kocasını gölgede bırakan Barbara Stanvi kin üç pozu 

Yıldızlar, Sevişerek Evlenmiş Olsalar Bile • • • 

Holivud, Tekin Değil Mi 7 
Barbara Da Boşanıyor l 

Holivud, evlenen yıldı.dar için te - l 
kin değil mi? Daha doğrusu evlenişler 
için? Buevlen.itler sevgi dolayısile ev -
len.iı olsa bile? Ötedenberi süreksiz 
evleni~ hadiselerinin geçtiği yer olan 
Holivudun tekinsizliği bu sefer daha 
kuvvetle ve israrla ileri sürülüyor.Çün
kü, en umulmadık bir evleniş bozu -
mu daha oldu 1 

"Pikfer,, malikanesinde Meri Pik -
fordla Duglas Ferbanks kurdukları 

ve yıllarca birarada yaşadıkları yuva -
mn dağılışı, bu seferki evleniş bozu • 
mundan daha fazla hayret uyandırma -
mıştı. Beklenilmedik oluş bakımından 

o ilk hadise sayıhyor, bu da ikincisi! .. 
Yoksa, ilkinden daha önce ve ilki ile 
ikincisi arasında daha nice nice evle -
nip boşanmalar gelip geçti. Likin, bu 

ikisinden başkaları pek okadar umul -
madık, beklenilmedik h:.cliscler kar~ı -
sında kalış intibar ile karşdanmadı ! 

Şimdi bozulmakta olan ve bozuluşu 
hayretle kar~ılanan evleniş, Barbara 
Stanvikle Frank Fey arasındaki evle -
niş tir. Burada "General Yenin zehirli 
çayr,, filminde gördüğümüz güzel ka -
dın, kocası aleyhine boşanma davası 

açıp, bakyerine başvurmuştur. Kan, 
koca, daha evvel de aralarında mal, 
mülk taksimi yapmışlardr. Dolayısile 

artık boşanmanın emrivaki mahiyetin -
de görülebileci, çünkü iki tarafın da 
bu hususta anlaşmış bulundukları söy
leniyor. Halbuki vaktile candan sevi -
şen iki yıldızın evlenişi, ne ümitverici 
bir evleniş gibi görünmüştü. Bu neti -
ce, şaşılacak şey doğrusu! 

iki yıdızm evlenişi! Evet iki yıldız, 
biri dünün en parlak yıldızıydı. öteki 
bugünün! Evlendikleri zaman, Frank 
Fey, Brodveydeki vodvil aktörlerinin 
en başında geliyordu. Sessiz filmde de 
şöhreti vardı. Barbara- Stanvikse, o za
man Teksas Cinin gece klübünde he -
nüz yıldız olarak parlamamış bir dansöz 
dü. Yalnız güzelliğini göz önünde tu -
tan milyonerler ona evlenişler teklif 
etmişler, güzel dansöz seçiş hususunda 
mütereddit davranmış, ne evet demiş -
ti, ne de hayır r 

Derken, bir gece klübe Fran Fey 
adım attı. Bir aralık sahnedeki dansöz
le bakışları buluştu. Yakışıklı erkek 
güzel dansöze tutuldu; güzel dansöz 
de ona. Derhal tanıştılar, konuştular. 

Biribirlerinden aşırı derecede hoşlan -
mışlardı. Küçük dansözün gözü, mil -
yonerlerin milyonlarını görmüyordu 
bile! O ciheti hiç hesaba katmadan, 
sevdiği yakışıklı erkeğin nikahı altına 

girdi. Buna rağmen, dedikoducular, a
sıl erkeğin fedakarlık gösterdiği yo -
lunda mütalealar yürütüyorlardı. Frank 
Fey, doğrusu çok büyük özveri eseri 
gösterdi, diyorlardr. Düşünün bir ke -
re. o ismi binaların cephesine yanıp sö
nen elektriklerle yazılan bir yıldız, ö • 
teki ise ..... Hiç mi hiç tanınmamış, yal
nız şöyle böyle eli, yüzü biraz düzgün 
bir kızcağrz ! Bakın hele, koskoca 
Frank Fey, bula bula beycnecek kimi 
buldu! 

İlk sevgi gecesi, sevişenler kol kola 
klübden çıkarlarken, yol üstüne sıra • 
}ananlar, elçırptılar. İltifatlar, erkeğe 

yağdmlryor, Frank Fey gülümsiyerek 
mukabele ediyordu. Barbara Stanvike 
aldınş eden yoktu. Pardon, Ruhi Ste
vense ! Dansözün ismi Ruhi Stevensti. 

_ı 
1 

Garbonun Benzeri,' ~ 

Greta Garboya benzetilen yıl
dızlar, çoktur. Şimdi Almanlar 
d.-.ı lsveçlinin bir benzerini bul
duklarını ortaya atarak, yukarda 
resmını gördüğünüz /ngeborg 
T eyk ismindeki. yeni yıldızı gös
teriyorlar. lngeborg T eyk, on altı 
yaşındaymış. "Mazurka,, filmin· 
de Pola Negri ile birlikte oynuyor, 
onun kızı rolünü yapıyor. Bu 
Potsdamlının, "ilahi Kadın,, ın 
gençlik zamanını göz önüne getir
diğini söyliyen Almanlar, onunla 
aradaki farkın, bunun çehresinde 
yalnız esrarengiz ifadenin bulun
mayı§ı olduğunu söylüyorlar. 

Barbara Stanvik ismini, kocasffmr•lV 
lifi üzerine sonradan aldı. 

Bir müddet yalnız birbirlerini dü J 
şünerek, gözleri yalnız biribirlerini gö-

ı 

rerek yaşadrlalr. Hayli müddeti Mes· .. · 
uttular. Bu sırada sesli film çıktr. F .. 
rank Fey için bu hayırlr olmadı. "Vor .. 
ner Braders,. hesabına sesli ve sözUI 
filmde görünüşü, aleyhine hükümler 
verilmesine yolaçnuştı. Bir reaksiyonl 
Çabuk söndü. Buna mukabil .... 

Sesli ve sözlü film için yeni yeni 
yıldızlar arıyan filmcilerin gözleri, onun 
karısına çevrilmişti. Güzel cazip bir 
kadın! Birkaç pruva! Oh, oh temsil . 
kabiliyeti var işte! Studyolar, sos ye -
teler, onu kapmak yolunda birbirlerile 
rekabete giriştiler. ''Kolumbiya,. ile bir 
mukavele imzaladı. Barbara Stanvik 
parladı, kocasını gölgede bıraktı. Artık 
herkes Frank Feyi Barbara Stanvikin 
kocası olarak hatırlıyordu . Eskiden ka· 
drnı erkeğin karısı olarak andıklarr 

halde! 
-qu san'at sahasındak vaziyet degi • 

şikliğinc rağmen, aile hayatı huzur • 
suzluğa uğramış değildi. Barbara, 
kocasına bağlılığını gevşetmemşti. Ge
çen sene bir şayia ortada dolaştı. Karı 
koca, İngiltereye gidip orada yerleşe • 
cekmiş. Hoilvudun tekinsizliğne uğra -
maktan korkuyorlarmış. Holivud ar., .. 
larmdaki aşkı öldürmeden uzaklaşmak, 
kurtulmak istiyorlarmış! Lakin, her ne 
dense gitmediler ve bakınız, işte 

korktukları şey, başlarına geldi .• 
Ho1ivudda da tarih, bir tekerrürden 
ibaret. Bilhassa seviş ve evleniş ba
bında! 

Barbara Stanvikle Fank Fey, niçin 
ayrılıyorlar? Bu ayrılışın aebebi ne? 
Garibi şu, ki hemen her şeyin içyüzü
nün pek çabuk açığa vurduğu hemen 
bütün sırların öğrenildiği Holivudda 
bile, bu cihet henüz iyice anlaşılama • 
rruştır. Fakat şimdilik!.. Hakyerindeki 
duruşma safhalannm bu husutaki me· 
rakr gidermeğe yarıyacağr sanclıycr 1 

Kwrak danslariyle tanınmı§ Cincer Rocer• 



IHikiye ııo~e~en ftısıl Kurtulunur1 - Fran11zcadan 1 
Anibal elindeki zarfın kenan · 

nı yırtarak içindeki mektubu a · 
çıp okudu: 

"Karınız sizi aldatıyor· Bütün 
mahallede kör olup olmadığınızı, 
yahut bundan iıtifade etmek is • 
teyip iıtemediğinizi soruyorlar. 
Bana kalına etrafı iyi görmüyor • 
sunuz. Buna, göz yumuyorsunuz 
diyemem, fakat herhalde sizin i· 
çin hot bir fey değil.,, 
İmza da şu: "Size iyilik yapmak 

isteyen bir dost,, 
Anibal b\r iki saniye tereddüt 

eder gibi göründü. Sonra omuz 
lanm kaldırarak: 

- Adam sen de, dedi, imzasız 
bit· mektup. Saçma! Kanmı kıs -
kanan biri tarafından yazılmış. 

Mektubu yııtıp sobaya attı. Ar 
tık bunu hiç düşünnıiyordu. Fa · 
kat aksilik o1acak ya, kansı Nin 
akşam eve geç geldi. Anibal ilk 
defa olarak şüpheli gözleıile ona 
bakarak dedi ki: 

- Nereden geliyorsun? 
- Annemin evinden. Sen onun 

la darğmsın. Onun için birlikte 
gidemiyorum. Söyle bakayım, kay 
nanana küsmek doğru bir şey mi? 

- Öyle ama daima geç kalıyor 
sun. 

Bunu söylerken bir İngiliz tü · 
ttinü kokusu burnuna gelmişti. Ka 
dm kocasına karşr hakim bir vazi 
yet alarak yüksek sesle dedi ki: 
·- Tramvayların yavaş gitti · 

ğinden şikayet ediyorsan benim i
çin bir otomobil al , o 7..aman da 
ha erkek gelirim. 

Ani bal başını eğdi: 
- Pek güzel, artık bu bahsi bı 

rakahm, dedi. 
Evet bundan sonra bu mesele 

üzerine bir şey söylemedi. Lakin 
her dakika onu düşünüyordu. Nin 
henüz genç , güzel yüzüne bakan 

- Ben anneme gidiyorum. Ge -
çigirsem yemeği ye. Ne yapayım? 
Şu tramvaylar, rötar yapmadan e 
demiyorlar. 

Diyor ve çıkıp gidiyordu. Sonra 
pek giç geldiği zaman tuvaleti bi 
raz bozulmuş, gözlerinin altına si 
yah çerçeve geçmiş bulunuyorrlu. 
Her gelişinde Anibalin hiç de ho 
şuna gitmeyen bir İngiliz tütünü 
kokusu da beraber geliyordu. Kay 
nanasr ile arası açık olmasaydı. 
Bu işi anlamak kolaydı. Fakat bu 
kadının evine bir daha ayak at · 

maınak için yemin etmiş bulundu. 
Şimdi bu yemini nasıl bozabilir · 
di? Kayin anası olacak kadın o 
nu il alem önünde kepaze etmiş -
ti. Bir daha onunla konuşurmu 
hiç? 

Bir akşam artık dayanamadr. 
Yalvarır gibi bir sesle karısına ele 
di ki: 

- Nin, beni aldatmadığına ye· 
min eder misin? 

Genç kadın kıvrak kahkahalar 
la bol bol güldü. Anibal bu defa 
da başım eğdi. Aradan günler gc 
çiyordu. Nin bir gece eve gelme · 
di. Sabah olmuştu. Kocası merak 
tan ve hiddetten yerinde duramr 

mamıştı. N etekim ertesi günü hu 
susi polis detektiflerinden Oskar 
Kukurdeye başvurmuş, kafasında 
ki şüpheleri anlatarak, karısını ta 
kip ile hakikati bildirmesini söy 
!emişti. Bir gün sonra yine görüş
tüler. Ani bal çekine çekine sordu: 

-Ne haber? 
- Dün saat beşte karınız, Sen· 

Ferreol sokağında idi. Beşi on ge 
çe bir gençle buluştu. 

- E, sonra? 
- Genç Ninin koluna geçti, bir 

taksiye bindiler. Memurum da he 
men bir taksiye atlayarak takibe 
koyuldu. Repüblik sokağında bir 
otelin önünde indiler. Memurum 

' 
arkalarını bırakmadr. Ve bir oda 
ya kapandıklarını gördü. 

- Peki sonra ne oldu? 
- Bizim araştırmalarnmz an · 

cak takip ettiğimiz kimsenin ki · 
minle nereye gittiğini meydana 
çıkarablir. Alt tarafı vazifem izin 
dışındadır. 

Anibal sinirli sinirli yerinden 
kalktr. 

- Yine olmadı. Ben kat'i bir 
şey istiyordum. Halbu ki, yine şüp 
heden kurtulamıyacağım ! 

Diye bağırdr. • r! 

yordu. Nihayet genç kadın geldi. ------------
Kendini tutamıyan Anibal sordu: Papa yeni 'l'ara 

- Nereiien geliyorsun? bastırıyor 
- Nereden mi? ıe demek is· 

tiyorsun? Yok, böyle şüphelerle. 

beni rahatsız edecek olursan artık 
yaşamamız kabil olamıyacaktır· 

- Hayır, ne münasebet! Bir 
kaza, falan diye korktum. 

Yalan. böyle bir şeyden kork -

Papanın Vatikan hükfuneti bir 
ay sonra, beheri yüz liralık 2000 
parça altın para bastmp piyasaya 
çıkaracaktır. 

Bu paralan antika meraklısı 

kolleksiyonerler derhal satın ala · 
caklardır. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

lan çekecek kadar sevimli idi. idare ihtiyacı için 5760 lira muhammen kıymeti ))ulunan 12000 
Kendisi ise bazr vazifeleri ih · kilo Grafitin 17 - lkincikanun - 936 tarihinde ıaat 15 de kapalı 

mal ettiren bir yaşa girmişti. Bu zarf uıuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
düşünce kafasında bir ışık oldu. Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüiünden ve Beyojlun
Bundan sonra karısının peşini bı · da Posta T. T. binasında Levazım Ayniyat Muavinliğinden her ıün 
rakmamaya, hakkında öteberi parasız olarak verilecektir. 
malmat almaya karar verdi. tik İstekliler 432 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare 
işittiği sözler canım sıkmıştı. Me· veznesine yatırarak alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka 
seıa: Nin hiç lüzum o]madığı hal teminat mektubu ile tartnamede yazılı vesikaları ve teklif mektupları~ 
de salı ve cuma giinleri, hem de nı kanuni tarifat dahilinde zarflayarak ve mühürliyerek tayin olu
bğleden sonra tuvaletini yapıyor. nan tarihe rastlıyan Cuma günü saat on dörde kadar Ankarada 
Gayet şık giyinerek saat altıya Poıta T. T. U. Müdürlük Miibayaat komisyonuna tevdi etmeleri ilin 

Namık Kemal dün 
saygı ile anıldı 

Vatansever şair için Universite 
salonunda yapılan ihtifal 

Vatanaever ıair Namık Kema
lin ölümünün 47 nci yılı dün saat 
17 de Oniveraite konferans aalo
nunda ıençliiin kalpten ıelen 
coıkun hiıleri ile anıldı. ihtifale 
gelenlerin ıöisüne büyük ıairin 
reamini taııyan rozetler takılıyor
du. 

Salon hıncahınc dolmuıtu. 
T •m ıaat 17 de lıtiklal martı ile 
baılandı. Marttan ıonra büyük ö
lünün hatıraıına ıayfı olarak bir 
dakika ıe11iz duruldu. Evveli 0-
niveraite mezunlarından. Adnan 
Cahit küraüye çıktı. Büyük ıairin 
hayatından, tiirlerinden hürriyet
severliiinden bahsetti, "Namık 

Kemalin Bekir Ağa isminde Türk 
oğlu Türk bir zatın oğlu olduğunu 
fakat annesi Arnavut olduiu için 
zaman, zaman Kemale Arnavut 
denildiiine, Kemalin Arnavut ol-: 
mayıp Türk oilu Türk olduiunu 
heyecanla aöyledikten sonra sa
londa büyük bir al kıt tufanı kop 
tu. 

Bazı tiirleri okundu, sonra A
tatürkün vaktiyle Namık Kemalin 
oilu Ali Ekreme ıönderdiii tel -
ıraf okundu, Atatürkün Namık 
Kemal hakkındaki takdiri büyük 
alkql.,-Ja karıılandı. 

Bay Ali Ekrem ihtifale ıele
mediiinden ıönderdiii mektup 
Üniversite talebesinden Adil ta -
raf mdan okundu. Mektupta ra
hatsızlıiı ao)ayısİy)e ihtifale iC· 
lemediiinden özür dileyerek aay
gılarını ıunduiunu bildiriyordu. 
Bundan aonra Darünafaka me
zunlarından İbrahim büyük ıairin 

ni ve Türk talebe birlitidİ" ~ 
nakkale ıeyahatindeki J1. • ' 

dan bir parça okuyarak ,aiti" ..... 
zannın harap bir halde ol.ha 

91 
,r 

da aöyliyerek tözünü bi~.&l _..: 
kuından tairin ıu beytill• 

Ne elmn/ıar İmİJ•in alı~ 
Eoiri ıqlnn olclulı, ırnri ~ 

Bunu Kültür müdOr ~ 
Süreyya Şevketin heyeeaol! ,, 
leri takip etti. O da Kem-1ill; 
ziyetlerinden, ahlakmdan, f~ 
tinden bahsetti. Ve "Ne tıi' 
ruhlarında Namık Kemald,O; 
alet tafıyan ıençlere !,, elif 
kürsüden indi, çok alkıt~•IJ~ 

Sonra Yüksek muallim ~ 
bi mezunlarından Bahadır, ; 
mık Kemalin bir "Murabbatı 

okudu. -,t 
Peyami Safa kürsüye çıkt•· 'I_ 

yük vatanperveri heyecaıı1'.) 
settiren ıüzel bir nutuk "'1 
tiddetle alkıtlandı. • ~ 

Yüksek Muallim mekteb~ 
Murat Namık Kemalin "Hürıl 
Kasidesi,, ni okudu. Bundan.~ 
ra haıtalığı dolayısiyle ihtıf J 
gelemiyen ŞükQf e Nihalin N' 
Kemal için yazıp gönderdiiİ ~ · 
Oniveraite talebeıinden•bir btf" 
tarafından okundu, alkı,Jand•· 

D h k.. .. , __ .. "' 
a a sonra urauye çı~· .. 

lehe birliğinden Ruknettin 
söylev verdi. Edebiyat muall~ 
rinden lımail Habip küraüy• 
lerek ıairin edebi hayatını a~ 
alkıılandı. 

"Deiitmez kıymeti vardır, müstn- ----------=----"' 
.,J 

1 

~ 
Takvim 

Salı 

!' ı. KAnun 41~ 
l Ramazan 18 R 

1 

GllJI dofu§u 7 07 i,"8 
OUn batlfl 16 41 1641 
Sabah namazı tı. ı o 6 ı ı 

ı 
öğle namazı 12 o. 12 crJ 
l klndl namazı 14 28 t •• 211 . A.kpm namuı tn,~ ı tfj .. , 

1 Yatsı namazı 18 19 ıs.19 

1 

lmak 5 2! ~ı· 
Yılın geçen fllnleri ~:i9 :-40 
Yılın ka!aıı &'Unlert 2: ~., 

~ 

doğru: olunur. (3525) ((7629) 

kır etYa mı kalmııtır,, mıaraiyle 
bqlıyan tiir; okudu, çok alkıt
landL lbrabimden ıonra kürıüye 
çıkan Edebiyat f akülteıi talebe
ıinden Cahit Sıtkı hürriyetaever 
vatan itıkı Kemalin istipdada 
kartı kini, Namık Kemalin "Va
tan Siliıtre,, isimli piyesinin bir 
parçasını ve ıairin nasıl sürıün e
dildiğini de anlattı. En sonra Ke
malin ıençliiin ruhundan, kal
binden, kafasından silinmiyeceğiJ 

______ ._....,. ... .._ ... __ ...,.,....,....-,... ... --.-----... ----..-----------------...... .., ... ...,.._._ ... ...ı.w ... _.. .... .__._. __ .,.. __ _... ................. _...., .. ,,_..._ ..... ..,_... • .._.._. .... ~,,a 

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

Yazan : Kadircan Kafh 

Bütün gün salonda, koridorlar -J 
da, yemekte, kaptan köprüsü yanın -
dakl camlı güvertede beraber geziyor 
ve oturuyoruz. Oturdufumuz zaman 
1ar daha çoktur çünkü Leyli iki de 
bir ceketimin önünU ilikliyor, boynu
ma bir atkı atıyor, beni kuytu ve ha -
va akıntılarından uzak köşelere gö · 
türüyor. 

- Kendini yorma .. üşütme •. Sonra 
ne yaparız .. ? 

Diyor. 
O zaman gözlerinin derinliğinde 

ürpermeler uçutıuyor. 
Anlıyorum ki, onun içi benim için 

umduğumdan daha çok titriyor. 
Ne derse yapıyorum. 
Genç bir annenin sıcak n kuvvetli 

ıtöi•Une kendisini bırakan uysal ço
cuklar ıibl ıneı1'ut ve korkusuz yaşı -
7orum. 

Ak..- elaaea yanyana olan ka -
maralanmızrn &nünde ellerimizi aı • 
kıyoroz. 

Ona dudaklanmı uzatıyorum. 
O balla elini veriyor.: / 

Bölem· 64 

- Şimdilik bu kadar •.. Yorulmak iyi 
değil ..• Henüz e~".!qi gibi dinç ,.e sağ
lam değilsin ... 

Diyor. 
Onun ellerini avuçlarıma alarak sı· 

kıyorum; öpüyorum. 
Zorla ayrılabiliyoruz .. 

- Allah rahathk versin •. 
- ana da, canım .. 
Arkasında bakıyorum. 
Kah,·erengi ve jerse bir çarşaf i -

çinde vücudünün güul hareketleri 
büsbütün güzeJleşiyordu. Her halde 
onun kadınlık tarafı en önce göze 
çarpıyordu. 

Onunla geçireceğimiz hayatı düfU· 
nerek gözlerimi kapatıyorum: Kendi· 
mi bir katran karanlrtından taşlnn 

bir ay ışığına, bir aşk ve hayat ufku
na doğru )'ola çıkmış buluyorum. 

il- •• 

Radosu çoktan geçmiştik. Cenuba 
gittikçe han L~ınıyor, gUzeJJe~iyor, 
deniz duruluyordu. 

Leyllnın arkadaşlığı, deniz havası, 
rahat ye günde iki öğün yemekle Uç 

kahvaltı bana öyle yaradı ki.. 
lskenderiyeye vardıiımız zaman 

damarlarımda yirmi Y•§ kanının co19 
kun coşkun aktıfını duyuyordum. 

Şehirde bir faytonla küçük bir re· 
zinti yaptık. 

Sonda Hk trenle Kahireye gittik. 
Kontinantal oteline yerleştik. 
Odalarımız gene ayrı. Yalnız ara

da bir kapı nr. Fakat Leyla burayı 
hemen kilitledi \'e anahtarını kendi 
si aldı. 

Bunu hoş gördüm ve gülümseyerek 
karşıladım. 

Dışarı çıkacağımız zaman ona de
dim ki: 

- Çarşafla gezmen güç oluyor. Her 
zaman her yerde beraber olamıyo -
ruz. Bizi burada kim tanıyacak? Da
ha serbest olmak istemez mL.;in? 

Önce razı olmadı. 
Fakat kandırmak için zorluk çek

medim. 
Otelde, lnglJlz, Fransız, Amerika

lı, Alman ltalyan ve diğer milletler · 
den pek ~ok insan vardı. Bunların a
rrunnd::ı ~a1'§8f ve peçe ile dola~mak 
bira:r. da gülünç olacalc, herkesin gn . 
zünü kendi Uzerimlze çekecekti. 

Riz de A vrupalr iki genç evli gibi 
giyindik. 

th!beklyede bir konser.. Operada 
bir oyun ... Helyapolls denilen yepye. 
nl 'ehrJn kuruluşunu görmek .. Bir •· 
hah serinliğinde ehramlara gidiş.. O· 

racla develere binmek.. (Keops) ehra . 
mının her biri birer oda büyüklüğün
deki taflanna tırmanmak, oradan O· 

vaya doiru bir bakış. ihtiyar Mısır .. 
Nilin yorgun suları kenarında cenup. 
tan şimale doğru gittikçe genişliyen 
zümrüt gibi M18ır ... 

Burada (Sezostris) in zafe.r alay • 
larını, prenSe3 Nofrit'in masalını ha
tırladım. Deniz kenarında bıraktığı . 
mrz bkenderiyede (Kleopatra) n111 
aşk recelerini gözlerimin önüne ge . 
tirdim. 

Hepsi de hiç ölmiyecek gibi didin · 
mi~ler, ''uruş~uşlar, kırmışlar, se,· . 
mişler, ve en sonra şu kara toprakla· 
ra karışıp gitmisler ... 
'Dünyayı yaşa"°tan ve bütün şu ,·ar· 

lıkları yaratan şüphesiz aşktır. 
Leylaya bunları elden gel<!iği ka . 

dar ı;ıiisleyert>k ,.e bUyük annelerimi . 
zi peri ma.cmllarına benzeterek an . 
)attım. 

- Olum, fena şey ... 
Dedi. 
Bu sırada ehramların ilerisindeki 

hir köye doğru bir delikanlı ile bir lh· 
tiyar gidiyordu. Delikanlı din~ ve gü
zeldi. ihtiyar i.~e ayağa kalkamıyor. 
~rpık çurpuk bacaklannı l!llirüterek 
eJltrlnfn UstUnde yUrUyordu. 

Ona bakarak cevap verdim: 
- ihtiyar olup da inmtmek daha fe. 

na .. 
Leyli da benim baktığım 1ere bak-

mııtı. 

- Evet .• 
Dedi. • 

- Hayat, ona hAklm ôlcluf11111~1 ı 
na yüksekten baktıfımız rUa ,tl.,. 
dir. 

Kolumu onun boynuna attı .. =.-" 
- Şimdi, böyle ,·anyana ve bfd 

ne güzel, delil mi? , 
- Fakat, ne olurdu, lna&n anı•~ s 

tediği zaman ölseydi. Her an IJl.-'1 
korkusu! .. Sen hasta iken bat ued , 
ıeçen receleri hatırhlorum, n• ~,, 
kunçtu onlar •• Ne fena zamaaı•r•~ 
HAIA içim titriyor n ">·a öJnyd~ 
yorum. , 

- On lan un at, LeyJA ! .. Garl1-;., 
ıun ki timdi çok daha iyiyim. 111 11 
ul havalar en ,.UklU eafanald•~ 
kasırıalardan sonra olur. Yeni f, 
naklar ve kuırgatar batlamad•P • 
rttnU yapmalıyız ... 

- ~;r~ ·~r yüzle çölUn kenarıfl~ 
Nil ovuına bakan (EbUlheTU 1 
rHrdUk ve döndük. 

Akpm ... 
Benim odamclayız. _Ji 
Leyi& her akpmki gibi .. ,...,., 

reyi koltufuman altına koyarak!' 
eakhtımı lfrenmek, nablnaı rol/.~ 
mak istedi. 

Dedim kJ: 
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Ankaradan Diyarbekire Fakirler için ucuz 

ekmek çıkanlacak 
(Osıyam Birincide) f güvercinleri beslemekten maksat ta B l di k k . d .. 

büy81r hacimde karpuz yetiftirmek ı. e e ye nar onusyonu un 
Onaa lçin Dlyarbeldr brpuJa. 

rının ftS&meti birlnd derecede Dlele 
nehrinin cereyanları ile buralara ce· 
tirdiii besleyld millerin bir eseri o -
larak kabul olanabWr. 

Bununla beraber Diyarbekirliler 
btlytlk hadmde karpuz yeflftlrıaek L 
çln yalnız Dicle sahillerinin tabii ka
biliyeti ile iktifa etmezler. Bu tirlü 
brpu almak için çekfrdefi dikerken 
n fillzleaclfkten aonra kökenin ·ve 
mahsuHln lnJdpfma haa1181 bir ala • 
tem De ,ardım ederler. 

Şöyle ki; İptida Dide sahilinde 
brpu çekfrdefl dUlilecek olan kum • 
.. ı toprak bir metre kadar derhallk • 
te kuıbr. Adeta 811 çıkacak taba· 
ka,a vanbr. Kasılan yerin dibine bir 

• avaç rtlvercin drbeıd konar. Karpu • 
zan çeklrdefl bu gtibreııiD listflae a • 
trldıkan aonra iki parmak blmblm· 
da bir bm tabebelle lı1tlllr. Bir 
•iddet aıoara brpu ~deli flHL 
lealr. Kum abebmnm tlatbe çıkar. 
O ftklt yeniden kam dikilir. Çeldr· 
dekten ~ fllla yine irtlllr. Ba sa. 
retle deftlD ede ede enelee bzılmq 
olan derinllk hm ile doldaralv. l'a. 
kat ayni zamanda karpuzun kökeni 
de ltem kök tarafına dmnlepllf, hem 
de ywkarıya dofra yüklelmit olur. 
Nihayet karpuz veren çiçekler, ve bu 
~içelderden birer k8çtlk karpuz mey
dana gelir. Tabii bir kiken flstinde 
~kan karpuzlar bir taneden ibaret ol
maz. Uç, bet. buan daha fula olar. 
Eğer bunların hepsi bırakılacak olar. 
sa her biri ancak orta derecede btlytl
yebilir. Bir kökenden en bDyiik ha -
cimde karpuz alabilmek için bu kar. 
puzlann hepsini koparmak, kiken fis. 
tünde en ziyade bDytlmefe mflsaft ıl
riinen 'bir tek karpuz bmlkmak lbnn. 
dır. 

Diyarbeldrde bazı evlerha damlan 
flstUnde nöbetçi kuUibelerine benzi • 
yen bir takım karaltılar g6r0n8r. Ba
na verilen maltmata göre bu kuJUbe. 
dklerin hepsi rttvercinllkler hıllf. Bu 

çia slbrelerine ihtiyaç bulunması toplanlllIŞ, ticaret ve zahire borsa 
imiş. smdan gelen fiyat listesi tetkik e 

GarUllyor ki Diyarbekirin toprak· dilmiştir. Bu tetkik neticesinde i 
lan elli, altaut. :ve&•it. kilohlk kar • kinci nevi ekmek ile fırancala fi
pm yetiştirebilir. Fakat bu kadar bü· yatının değiştirilme~ine karar ve 
yükUUde karpuz almak için toprak 1- . • • • 
le, 811 ile, güneş ile beraber insanla • rilmı.ştir· Yalnız bır ha~ta z.~ı~ın~a 
nn da hayli çalışması ıazım gelir. un pıyasasında fazla bır duşukhık 

Fakat fimdiye kadar Diyarbeldr· görülürse nakın mütad olan on be§ 
iller topraklanma hususi kablH;re - günü beklenmeden önümüzdeki 
Unda istifade edemiyordu. Bundan hafta ikinci nevi ekmek ile fıran· 
aonra demlrrola nmtur artık bu calanm azami fiyatlm değiştiri -
rolda hallan istifadesine fmkb Te • • kt" 
reeektir. Yalnız büyük karpuz değil, le.bılece ır. 
bir ~k mahnlleri mfistesna derece . Birinci neyi ekmek evvelce tes~ 
de 79tlttirmele kabiliyeti olan bu top- bit edildiği gibi dün sabahtan iti 
raklar hem ahlplerf, hem dememle. haren on ki kuruş on paraya sa · 
ket lçfn daha çok faydalar verecek • tılmaya başlanmıştır. 

tir. ikinci nevi ekmek azami fiya-
Diyarbeldre gidenler için altı ay tı l2 kuruş 80 para olmasına rağ · 

siren bir nevi çıban çıkarmak, yahut 
akrep darbesine uframak gibi bir en- men bir çok yerlerde on bir ku 
dlf' Tardır. Fakat ba endfpleri mu • nışa satılmaktadır. Bu ekmeğin 
balllalandırmak dolnı deifldir. kaldırılması hakkında dün bir ka 

Zira Diyarbeldr çıbanı adece yaz rar verilmemiştir. 
ve ••bahar mndmlerinde olan bir Belediye fakir halk için daha u 
teYdlr. Sonra lflttiifme ıöre cildiye cuz bir ekmek çıkartmak için tet • 
mUtehU8181anmızdan Doktor TalAt k.ikat yapmaktadır. Bay .Muhiddin 
bu çıbandan korunmak çaresini bul • 
duktan başka çıktığı takdirde dahi ni- Ustündağ bu hususta demiştir ki: 
hayet on beş, yfnnf itin içinde tedavi "- Duz kırma denilen undan 
etmek için ayn bir lllç ketf etmiştir. tam radmanlı, amele -re fakirler i 
Diyarbeklr belediyesi gerek çıbandan çin ~ bir ekmek ~ i
korunmak, gerek yeni bulunan Ulan çin tetkı"kat yapıyoruz. Bunun fi· 
tamimi için himmet edenıe ortada ya. yatı 9, , 9,S kul'Uf olmuı muh • 
banerlar lçfn en kOçfik bfr endlpye 
mahal kalmaz. temeldir.,, • 

Akrep itine plfaee, Diyarbeldr be· 
ledlyeaf ba tehlikeye karp epeyce mfi· 
cadele etmişıir. Bu mtleacleledea çok 
fay dalı neticeler elde edilmifitr. Bfr 
Diyarbekfrli Diyarbeldre giden bir ta. 
dmm avdet ederken bir tife;ye koya • 
rak fstanbala götDnnek için akrep a
raclıfnu, bu maksatla bir taJmn ~luk 
~aklara epeyee para verdfit halde 
yine buldaramadılmı elyltlyordul 

ASIM US 

Avrupa ile Amerika ara
sında ticaret hava yolu 

Kok buhranı bitiyor 

Lonclra, (AA.) - Vatincton • 
elan bilclirilcliibıe söre AYJ111P& i · 
le Şimali Amerika arumda bir 
ticaret ıı-a hattı iPa ......... 
lar• önümüzdeki ÇU'IUllba atinü 
bql•mcakts. Bu ır-.... ı.ra A 
wırib Birlefik 4lnıllll-'t X.. · 
da, tngtJfere, trlanda serhat dev-
im, Şimali Irada .,. ya z. · 
laacl delepleri ittirlk tılmektedir. 
Ba ban hattı maht....ı olarak 

<V•tgam Birindtle) riçten memlekete kok ithali 1§1 >.._ Te ~ adalanndan .. • 
Bir çok resmi daireler ve mü · sömikok fabrikası idareaine ve • çecektir. 

~seler kok kömürü bulamam:r,ş- rilmi§tir. Altı gün içinde ilk mal L h. d Y b d·ı 
la d Piyasaya çıkarılacaktll. nTUI"' • e ıstan a a u ı er lar, bundan do yı bele iyeye şi •:r-• 

kayette bulunmuşlardır. dan memlekete getirelecek kokun aleyhindeki tahrikat bit ti 
Belediye, buhranı ortadan kal · fiyatı, Türk ant:nısitinin fiyatı göz V&l'fOn, 2, (A-A.) - Yahudi· 

dınnak ve kış şidıdetlenmeden ev- önüne alınarak tesbit edilecektir. ler aleybhMleki tabriklt, ıükUnet 
Tel Bakanlığın müstacelen bir ka· Kok buhranı, son günlerde o - balmat olclujandaa v~ 
rar vermesını istemiştir. Dünkü dun ve kömür fiyatlarına tesir et- yübek mektepler 3 klaamaenel
görüşne esnasında Ekonomi Ba. miş, odunun çekisi dört liraya, kö de aç.dacalmr. 
kam hariçten memlekete kokkö • mürün kilosu 6 - 6 kuruşa çık • Muhtelif f.Jdiltelerin clınan • 
mürü ithaline muvafakat etmiş Dll§tr. Kokun piyasada bollanması yenleri, talebeyi aiikenete davet 
ve bu hususta telgrafla alikadar- hem mahrukatm fiyatlarını düşü. edeceklerdir. 
1ara emir verilmiştir. recek, hem k~k. ~~yapanla- 30 bin k~şi lik Japon 

Vali ve belediye reisi Bay Mu- nn hareketlennı onlıyecektır. f k y· . 
bittin Uetündağ dün görüşmeden -------- --- ır ası ıyençınde 
sonra bir muharririmize bu hu • Hükumete verilen altın Londra, 2 (A.A.) _ Tient8in 
susta l1Jl1]an söylemiştir: 6 milyar lireti geçti den bilidiriliyor: Japonlar, talai-

"- Ekonomi bakanma mabnı- Roma, 2 (Özel) - Şimdiye ben 30.000 kişilik üç Japon ftr • 
Irat meselesini arzetmiıtim. Emir kadar halk ve muhtelif müeueae· kasının üç gün içinde Tientsin'e 
Tenliler. Memlekete ihtiyaç niıbe- ler tarafmdan hükt\mete verilen muvasalat edeceğini Çin makama 
tincle kalddhnürü ithaline müaa • altın miktarı 6 milyar 700 milyon tına bildirmi~lerdir. 
ade edildi. Memlekette kokkömü· liretten fazla tulmufbır. Amerikada Habeş"stan 
rii i1atiyacı artmqtır. Resmi daire- hesabına istikraz 
1 -1- ı 1 L-- Bütçede 43 milyon 
er, m91Uep er, apartnnan ar, uaa-- Pariı, 2 (A.A.) - Echo de Pa· 
tane!•, Anadoluda bir çok bü • frank fazla riı gazetesinin Londra muhabiri, 
yük mileaeseler fazla mikdarda Paria, 2 (A.A.) - • Sayla•lar Habett.tan hesabına Ameribda 
kok iltı1ıllk etmektedirler. lmuı- 1-.._ı f" k · 

&1U111U ınam om11yonunun me bir milyonluk b tikraz akti için 
baldaki auhaneler aon zaman • aaiainclen aonra B. Leon Bard' müzakereler yap.lmakta olduju 
larda bütün çalıpnalanna gaza nin Yermİf olduiu rapordan biı~ haberini teyit etmektedir. Diler 
•ermiıler, az kok çJkartmıılarcbr. çe fazlaamın 43 milyon Frank o\- taraftan Habe§istanm cenubi ıar· 
Bu yüzden piyasada kok ıtoku duiu anlqıbmıtır. biıindeki kömür madenleri le pet 
kalmamıftır. Diler yandan Zon • Finanı kanununda derpif edil rol kuyulannı i!Ietmek üzere B. 
ıuldaktaki Sömikok fabrikası da mit olan varidat yekCimı 40 mil - Chetock'a bir imtiyaı: verilmif • 
henüz ite hqlamamıttır. Stoku yar 282 milyondur. tİl'. 
yoktur. Hariçten memlekete ithal Bu fa:ıla hükOmet projeainde Bu imtiyaz, Habqiltanm Lon-
edilecek kalt telırafla ıamarlan • derpif edilmit olan fazla faizdir. dra sefiri Bay Martin tarafmdan 
clı. ilk plecek Tapurla piyasaya 
, __ ,_ -""--1 kt H • ithal Her1yo Londrada ayni talıa verilmit olan imtiyu 
aua ~.a aca 11'. ariçten • elan bqUdır. Çünkü o imityaz, 
edilecek kok hem piyuacla fiyat Paria, 2 < \.A.) - Bay Eduard sefirin kendi tahıl malı olan ara.-
berinde nimn rolünü ifa edecek, Heniot dün lnıiltereye hareket ziye aittir. 
llem de claimt auıette piyuacla etmiftir. Kendiıine Readinı Oni· •• • .... .._ .......... --
Irak 1'ahmac:aktD'.,, Tenİteli fahrt doktor üınanı veri Charberlain kendisine 1&id1Çllk e-

Aldıfıınız maltlmata aöre, ha- lecek ve bu töreacle Bay A111len decektir. · 

Teıgraf Haberıerl 

Ingiliz - Alman j Hindistanda 
Futbol takımları yaım J Din cemaatları aratıııd' 

karşıtaşıyor vuruşaaaJar ~ 
Lonclra, 2. (A-A.) - D«m ak • Labor, Z (A.A.) - ~ 

tam S-iiailt Sp.ı..., Trafal • muhtelif din cemaatleri~ 
pr ..,uamda Wr .a,ln 81yli· V1U'Uflll&lar olmuı ve 1'G ff 
,...ır, ••lıaolı pıpaoı. afllll Ter ı.r neticeoinde ~ ~ 
...... Hotapar top ....,.laamda kiti alır aurette ya 
lncilb" Alman ekipleri arumda Poliae yanma içın ~ 
o,maacak futbol masa ~ ıüiz ve Hintli ask_... 
tiJle biJik Wr ~ ~ • 1mUol ıezmektecJir. 
•mı teklif ebnip. Kanpklık, bir etini ~ 

Speabenia u\MDMlea, bir çok IR"ken baııam11 ondaD J((lll' 
L-.. =-ı b" 1---'- A'- • , • • ~-= 4:"• ın cne_a ~ · u yatqır ıibi olmuı il8 ~ 
çıt.inm, ..,.,_ı ..,.im re11 • öğleden aonra birçok ~~ 
mi belammdan , ba brplafma· niden bq göatenniftir· ~ 
~ lnsllisler üzer.iucle İJİ bir te- çok defa ateı a~ .-...-:.::.. 
811' yapacaimı ~~ol • tinde kalmqtır. Poliıi11 
daldamu .a~ır. ceainde hiçbir zayiat 

AJmaa lpOnl, .. ftldttenberi • 
clir clmet kontrolü altında balan 
m.ldU1r. 

Leh; standa 
1
iki tedhi§çİ 

öldürüldü 
VarfOva, 2 (A.A.) - Zabıta 

tarafından aranılmakta olan Uk
raııyalı Nikitiul ve Syluk iaminde
ki iki tethitçi, kendilerini Kovea 
istaıyonunda ıörüp tanmuı olan 
jandarmalar tarafından tüfenk •· 
tetiyle öldürülmüılerdir. 

Nikitiuk ile S1luk. tevkif edi -
lecekleri ıırada, jandarmaların 
teslim olma t.kliflerine rovelverle 
alet etmek •ure&iyle mukabelede 
buJunmuprcbr. 

Haydatlar, eYYelce üç jandar
mayı öldürmiitler idi. 

B~'çika Kıralı Londrada 
Londn, 2 (A.A.) - Gazetele

re _..., hlsike Kralı Leop.W 
dün akpm, huaual mahiyette bir 
ziyaret mabad.le, buraya ıel • 
mittir. 

Bir otomobil kazaı1 
Va1JOVa1 2 (A.A.) - Tornda 

bU1USI bir otomobil, yürümekte o
lan bir askeri müfrezeDİD İfİDe 
ıirmit •• 11 nef*'n ain' ıurette 
yaralanmasına sebep olmuıtur 
Bunlardan ikili ölüm halindedir. 
Şoför kaçmlfbr. 

Fransada fırtına 
Pariı, 2 (A.A.) - Framacla 

hüküm .ıüren tiddetli fntmalar 
· dün de tievam etmittir. Paris ft 
mülbakatta baaarat miillimdir. 

Pariste birçok alaçlar köJcün.. 
den çıkmqtır. Mülhakatta ıenit 
arazi su altmdadır. Lannion yalri
nindeld Lokmo limanında bir mo
tör fntınaya yaka!aıumı •• mta
ra kapılan iki bahriyeli bolal· 
muttur. 

Bay Gasto Vidol'ün 
tevkifı 

Pariı, 2 (A.A.) -Geçenlerde 
üç sene bape mUkGm edilmit o
lan eaki devlet tUr&aı azaamclan 
Bay Guton Vidol, ha sabah Neil
ly' de tnlrif edilmittir 

Karadenizde fırtına 
devam ediyor 

Burıu, 2 (A.A.) - Tebliko 
halincl• baluua mesbul bir ..... 
pardan lmclat ipretl.-i almmst • 
tır. 

Sofya, 2 (A.A.) - Karadeniz~ 

de fntma dnamdadır. Koro• 
sn- admdaki ltalyan vapura 
K&tenceden latanbala liderken 
iki gün fırtına ile nrik:adeledea 
IODra Burgu limanına ııimma • 
la muvaffak olnmıtm. v~ 
ballı Wr..,. b,WMJıtm. 

Strazburgt• 
Fransız Faş st par~ 
başkanı yakatao4JIW: 
Stra.ı b~urı, 2 (A.A.) ~· 

ta, evvelki gür• f'mnıı~ f ~ 
rinin putiai o!an F rar• •J/' 
nin t~fi Marcel Bucn-:tı t 

mitti. 
Apiı Rhin prrf •a . .t. 

rihte Strubourcd& f 
yapaea.klan bİ7 tep· ubf' 
eylemifti. 

Mucel Bucard. sad 1 
beat bırakrlmqtıy. 

Bucard, dün yeni bir 
yapmaja te,ehbüı dmif .,. 
den taraftarlan i'• 'berabtl' dl 
edilmittiT Adliye~ıe veri',.-

Ams! eı da ın C: a Fa~' 
a eyhtarı bır pİf~I 
Amaterdam, 2 (A..A.~ 

.-. belecliye tiyatrosunda 
lacl,, iaimli fqiztm al "!",J 
piyesin cöeteriJmain; meaY 
Jiia kiti tezahürw,&a iüal~f 
TeAJııi •tplir gürültü iç~ 
~trodan çıkanlmıştır. 

T ezabürat t iyatro ön""" 
devam etmq ve p ofie kal 
dalttarak &ükünü iade 
T email normal bir ~ekilck 
etmiftir. 
Amer;ka 900 mifyon 

larllk istilmız yapıf~ 
Vqington, 2 (A.A.) -~ ~ 

• 900 milyon dolarlık ,_,-,,# 
istikraz çıkanlacatnu bil~ 
teclir. Dliyuna umumiye 1 'I 
318 milyon Çoialarak ilk ~ 
mak üzere 30 milyan ı~ 

Münihte musadere 
edilen gazete 

Münih, 2 (A.A.) · -. _.at , 

Peskopo1lujumın ve Y ......... 
leyhtarbtma lcartı vatsı.rl / 
nuyonal sosyalizm ile yaP ..... _, 
dulu mücadeleleri ile töhf" 
ADllllf olan Kardinal fa111b' 
in orpnı bulunan Munchıt~ '1 
tolüche Kirehen Zeitan,uJI dl" t 
mmuenel nüslıalan mtısa 
dilmiftir. 

Çin Amerilcadaa 
istikraz mı edecek?~ 
Şanghay, 2 (A.A.) - ~' 

çıkan. Japon gezeteleriniD a: .. ~ 
dıklamıa göre, Amerika psı~ 
devletleri asbaşkam, Ba1 ~ ~' 
ile ayni vapurda seyahat euu' J 
Kobe'ye githekte bul.-ıaG~ 
Çin dış işleri bakam BaY ~ 
ile 200 milyon Amerika .~-.....' 
bir isti~ hakkında gö~ 
tür. 
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OGADENDE Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonundan: 

Habeşler Gorahi istika
ltıetinde hızla qürüqorlar 

lSTANBUL - 18 Dans musikisi 
plak. 18,45 Haberler. 19 Konferans. 20 
Viyolonsel solo - Piyano refakatile 
20,30 Stüdyo orkestrası - Rad;:- caz 
gurupları. 21,35 Son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu Ajansının g~:: •.• :e
re mahsus havadis servisi verilecektir. 

Açık eksiltme ile münakasa ya konulan Yıldızda oku1umuzun 
935 mali senesine ait aşağıda yazı lı yiyecek ihtiyacının itasına talip 
çıkmamıştır. Mezkur ihtiyacın cins ve miktarı ve ihale günü yani baş
larında gösterilmiştir. lstiyenlerin şartnamesini görmek için okul ka
lemine ve eksiltmeye girmek için Fındıklıda Güzel San'atlar Akade
misinde Yüksek Mektepler Mühen disliğinde kom!syona müracaat et· 
meleri. ihalenin pazarlık suretiyle yapılacağı ve münakasanın saat Ras Desta da bir meydan muharebesi 

İçin fırsat aradığını bildirmektedir 
BOKREŞ 364 m. - 13,15 rlak ve 

haber servisi, 18 Sözler, 18,15 Palk, 19 
Sözler, 19, 15 Plak 20 Haberler, 21,15 
Radyo orkestrası (Glinka, Perilhu, Si -
biceanu, Massenet), 20,55 Sözler, "l, 

15 Cazband, 22,05 Varşovadan nakil 
(Avrupa konseri), 23 Haberler, 23.15 
Kahvehaneden müzik nakil, 23,45 Fr. 
ve Alm. haberler. 

14 ten 16 ya kadar devam edeceği ilan olunur. (7585) 
Nevi Miktarı T eminntı Muh:ımmen 

fiati 

Addis - Ababa, 2 (A.A.) -
Oaaden cephesinden gelen de
,.anıh ve iyi haberlere göre, Ras 
~aıibu ve Vehip Paıa, Gorahai 
ııtikametinde ileri hareketlerine 
•Uratle devam etmektedirler. 

Raı Nuibu kıtaları günde o
tuz kilometre ilerlemektedirler. 

Diğer bazı haberler, Habeşli
lerin İtalyan Somalisine sık sık te
C.vijz yaptıklarını ve Obia dva -
tındaki Damarayı iıgal etmiş ol -
duklarını bildirmektedirler. 

BONONUN SÖZLERi 
Portsaid, 2 (A.A.) - Mareşal 

de Bono Havas aylarına fU diyev
de bulunmuıtur: 

''Doğu Alrikcuındaki genel 
durum, benim hareketim zama
fttncla, iıgal edilmiı olan bütün 
1ttıntakalard a çok §ayanı memnu
niyetti. Hadiselerin gelecekde ne 
tekil alacağını §İmdiden keıtir • 
1ttek tabii kabil değildir.,, 
lfABEŞ ORDUSU NiÇiN TAAR-

RUZA GEÇMiYORMUŞ? 
Aımara, 2 (A.A.) - Habeş 

~lalarının tecemmülerine ve ha • 
teketlerine dair son gelen haber -
ler üzerine mütalealar yürüten ya· 
~ncı aylarlar, bu hareketlerden, 
lfabeılerin §İmdiye kadar tatbik 
ettikleri taktiki bırakmak üzere 
oldukları yani yavq yavat geri 

Sekilmek suretiyle mukavemette 
bulunacakları neticesini çıkar-
1'1a.ktadırlar. 

Bugünkü çete muharebesi ye
rine, geni~ bir mukabil taarruza 
henü:ı batlanmamı! olmasmın, 
Negüı'ün vakit kazanmak ve or -
dularını modern harp gereçleriy
le techiz etmek niyetinde oldu -
iundan ileri geldiği sanılıyor. 

Bu aylarlar, Habeı ordusunun, 
kıtaları uzun müddet idare etme· 
ie elveritli hususi levazım tetki
litından mahrum olduğunu ve 
hunun da orduyu, mahallinde bu
labildiği feylerle gıdalandınnağa 
lnecbur bıraktığını ilave etmekte
dirler. 

HABEŞ KUVVETLERİ GÜN
DÜZLERi DE GÖRÜNMEGE 

BAŞLAMIŞLAR 
Adigrat, 2 ( A.A.) - Uçaklar· 

la yapılan keşif hareketleri, şim
diye kadar yalnız gece vakti yer 
değittirmekte olan Habeşlerin, ar 
tık gündüzleri de tecemmüler 
Yaptıklarını göıtermitlerdir. 

Bunların muhtelif hareketle -
?inden, Amba Alagi civarında kı
ta toplantıları yapmakta oldukla-
1"1 anlaşılmaktadır. 

Beles ile Adisababa arasında 
Calla ıüvari kıtaıının geçtiği gö
li.ilmüıtür. Bu, Negüs ordusunun 
kuzey cephesine doğru ilerlediği
lli iıbat etmektedir. Enda Marian 
Ya.kininde, uçaklar, yukarı Taka-
2enin ıağ kıyısındaki Basta bat -
lesinden gelen asker gurupları 

IÖrmüılerdir. 

RAS SEYUM lT AL YANLARI 
HIRPALAMAK EMRiNi 

ıı emrini verdiği öğrenilmi§tir. 
Decaz Amara, T embien batı 

güneyindeki Heri §ehri boyunda 
müsellah çeteleri bir araya getir
meğe çalıtmaktadır. 

YAPILAN SON ÇARPIŞMALAR 

Adigrat, 2 (A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Uçaklarımızın ve pişdarlarımı
zın keşif hareketleri büyük bir fa
aliyetle devam etmektedir. Nabu 
Sebeli, Gorahai ile Domerei hat· 
larımızın ilerisinde, Habeş kıtala
rının hiçbit> faaliyeti görülmemiş-
tir. 

ltalyan kıtalarının Lamına Cli
nidi yakininde galibiyetle biten 
bir çarpışmasına gelince, bu mü · 
sademenin hatlarımızın 100 kilo-
metre ötesinde, yani düşman top
raklarının ortaıında cereyan et
tiği anlaıılmı§tır. 21 ve 22 tarihle
rinde cereyan eden muharebele • 
rin, Vebe Seıtro şehrinin cenup 
k11mında yapılacak baıka hare -
katın başlangıcı olduğu tahmin e
dilmektedir. 

RAS DEST A BiR MEYDAN MU
HAREBESl iÇiN FIRSAT 

ARIYOR 

Addis - Ababa, 2 (A.A.) -
Ras Destanın nihayet haberler 
aöndermeie baılamıı olduğu söy
lenmektedir. Mumaileyh, vermit 

V ARŞOV A 1339 m. - 16,30 Brahm 
sın aşk şarkılarından (Kuartet). 17 
Sözler, 17, 15 Plak, ı 7,45 Polonya şarkı 
söylüyor, 18 Sözler, 18, 15 Ümoresk oda 
müziği, 8,50 Sözler, 19 Haydn kuartet 
konseri, 19.30 Edebiyat, 19,45 Plak -
Sözler, 21 Lemberden: Şen yayım, 22 
Hitelbergin ideresinde Senfonik kon -
ser, l Karlowicz, 2 Şopen, 3 Monius: ~, 

Szimanooski (bu konser bir çok Avru • 
pa radyoları tarafından nakledilecek -
tir), 23 Plak, 23,30 Konferans 24,0.'.i 
Dans plakları. 
BUDAPEŞTE 5550 m. - 18 Kon • 

ferans, 18,30 on on sene İ!;İnde ölmÜi: 
olan Macar kompozitörlerinin plakla • 
rından, 19,30 Kadın programı, 20 Pol
gar idaresinde Budapetşe konser orkes
trası. 21,15 Konferans, 22 Varşovadan 
nakil, 23,05 Haberler, 23,30 Cazband, 
24,30 Şarkılı Macar müziği, 1,05 Ha -
herler. 

ViYANA 517 m. - 18,30 Eski ve 
yeni koro havaları, 19 Amatör saati, 
8,30 Eski ve yeni Koro müziği, 19 Dans 
20 Haberler, 20,10 Ekonomi. 20, 
30 Dere atelyesinden reportaj, 21.10 
Holzer radyo orkestrası, 22 Varıova -
dan nakil. 23 Haberler, 23,10 Şarkılar, 
(Piyano birliğile), 23,50 Kı§ sporları, 
24 Sözler, 24,10 Caz. 24,45 Plak. 

olduğu bu haberlerde kumandası 
altında bulunan yirmi bin ba§ıbo
zuğun Doğudan Şimali Garbiye 
doğru ilerlemekte makineli bir • 
dütman koluna kartı birkaç harp 
yapmıt olduğunu bildirmekte ve 

BERLIN 357 m. - 18 karışık hafif 
müzik1 19,30 Noel baba (Çoçuklara), 
20 .RadyG orlceııtrası .(Mozart, Subert. 
Humperdink), 20,40 l 936 Olimpiyadı, 

21 Haberler, 21,10 Reportaj, 21,45 

Piyano (Hugo Kaumun je-mol sonati), 

22 Tiyatro müziği, 23 Mühihten nakil. 

BORSA • 
2-12-93~ 

Pirinç 
Yumurta 
Nohut 

4500 - 7000 
10000 - 15000 

Kuru Fasulye 
Siyah mercimek 
Kuru Soğan 
Patates 
Kırmızı mercinıek 

Kuru Barbunye 
Tuz 
Zeytin Yağ 
Sabun 
Zeytin 
Kaşar peyniri 
Beya:ı: peynir 

Un 
Makarna 
İrmik 
Pirinç unu 
Nişasta 

Toz Şeker 
Kesme Şeker 
Çay 

Sebze 
Muhtelif meyva 

Arpa 
Saman 
Ot 

700 
1200 -

500 -
2000 -
2500 -
350-
450 
700 -
900 -
900 -
150 -
350 
400 -

1200 -
800 -
125 -
125 -
50 -

5000 -
1200 

40 -

600 -
400 -

1500 -
1000 
ıoco -

1209 
1700 
700 

2700 
4500 
500 
600 

1000 
1500 
1500 
350 
600 
750 

2000 
1500 
400 
350 
125 

7000 
1500 

45 

1200 
800 

2000 
1500 
1500 

1~2 
13 
8 

16 
13 
14 
22 

6 
9 
5 

43 
30 

7 
27 
23 

33 
30 
8 
7 
3 

137 
33 
11 

25 
1,5 
8,5 

12 
24 
55 
6,5 

15,5 
17 

6 
38 
26 
25 
60 
40 

18 
24 
20 
24 
25 
26 
29 

320 

5 12 935 
Per~em1le 
günü Hr'e 
edil:c~k' ir. 

Saat 14 de. 

6 ' 12 935 
Cuma günü 
ihale edHe
cektir. 
Saat 14 de. 

Lira 90 7 112 935 cumartesi sabah 
60 saat 10 da ihale edilecek. 

11 
3 
4 

7 
2 
3,5 

9 '12 935 Pa· 
zartesi Saat 
14 de ihn]e 
edilecek. 

iktisat Vel\aleti: iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
'l'lirkiyede çalışmakta olduğu halde kanuni vcsilmlarını bu kere vekalete 

\'ermiş bulunan ve esas mukavclenam esi mahalli kanunlarına göre tanzim 
edilerek usulen tesçil kılınan ve merk ezi.Alman)ıınınHerlin şehrinde bulunan 
Alman tabiiyetli ve yedi milyon beş y Uz bin n. l\Inrk scrma;>eli (Yul) us 
Berger Tifbav aksiyen gezelşaft - Ju lius Bcrgcr 'fiefbau A!ttien gesell _ 
schnft) anonim şirketinin Vekalete ,·erilen evrakı tetkik edilerek muvafık 

görülmüştür. Bu e\•rak arasındald um urni ,·eldletnamcye ı-röre Türkiye U • 
mumi vekilliğine şirket namına yapacağı i.,lerden do:racaı dJvalarda bütün 
mahkemelerde dava eden, eBilen ve ü <;üncii sahıs sıfatlarilr h'lzır hulunma
ğa saHihiyettar olmak üzere tayin olu mın (Alhert Yenl<e - Albert Jenke) 
dir. Şirket alcl\ımum inşaat işlerile ur;- rn~acaktır. 1\eyfb et kanuni hükümle. 
re uygun görülmüş olmnl•la itan olun ur. 

bu kolun ileri hareketinin durdu• tfü.&lımnclıı yıJdll lprelll olanl.al, ÖLI! • 

rulmuş oldug'"unu iddia etmekte - 1 rtndt! mwunc•lf! görı•nırrdlr. ttakamlıu -
12 knpttnıt .. , .. fl,YallurıdQ. 

dir. Raı Deıta, askerlerinin şimdi "ukut ==1 
imkan hasıl olur olmaz bir mey - 1 "· ' - tstanbtH l:Selediyesı ıisnıarı 

1 • toodu fı'iO. • Vh lDI 'Y 

dan muharebesine giritmek mak- • l'\ovork •2"- - • l\h1rtd ıı - 1 b 
sadiyle düşmanı dağ tepelerinden 

i • Pub 16:'. ~ * l'ertın :16. __ Belediye kanalizasyon ~u esi için lazım olan lağım temizleme 
• l\lllho 110. - • Varşovı 4, - tankı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu tanka 6700 lira be. 

taciz etmekte olduklarını ilave ey- • Rrühe 84· - • Badapesır 54 -
1 

del tahmin edilmic.tir. Eksiltme 9 - 12-935 Pazıırtesi günü saat 16 
!emektedir. • Atlnı ~3. ~o • llülcre~ 14. s 

• Ceoevrt ~l:ri •• • Rclgrad ·4 - da yapılacn.ktır. Şartnamesi levazım müdürlü wiinden İstiyenler pa-
İNGILİZ SOMALISINDN KAM- • Sof)a !', - • Yoloham:ı 3-'· - rasız alabilirler. Eksiltmeye girmek istiycnler 2490 No.lı arttırma ve 

YONLAR DOLUSU MÜHİM. • Amsttrdı ı E
4
• - • Altıo ' 40· - eksiltme kanunda yazılı sevika ve 712 lira 50 kuruşluk muvnkkat 

• l'raı 9b - • Mtcldlye 53 
MAT, TAŞINIYOR • Sınkho•m !l', •· • H~n:ı:noı ;3~ - teminat makbuz veya mektubunu havi zarflarını yul<:arda yazılı gün-

Londra, 2 (A.A.) - Ciciga - Çekl~r de saat 15 §e kadar Daimi encümene verilmelidir. (B.) (7446) 
dan Röyter Ajansına bildiriliyor: • l.ondra 

Şehir dün pek yakın bir hava • i\t\') rır. 
• ra Is, 

hücumu dolayısiyle boşaltılmı§tlf. 1 ~1114011 
Birkoç kamyonlar İngiliz Soma- 'ı 1 

• ı ril~~~ 
1. . d "h' t t' . l • Atını ıaın en mu ımma ge ırıyor ar. < 

• tOtHr 

611.11.•o * Srothl ı• 
0.791.. • \'iy&r. 
ı~ Oli • :\lıdrld 

9.Hi 1 • P"lln 
4.:"0 - • Varsou 

~, i844 • Jlıı:lıpcsır 
},4S71< • l'lılı;rc, 

:ı. ıı -
4,94 1 4 

5.81~;ı 

Vi07.'ı 

10'.l Hi 
İtalyanlar binlerce bomba atmış -

1 
• sorya 64,397' • l'cl~ra:ı .ı4.H5i 

Iar fakat hepsi de aşağı yukarı • Arr.sıcrdaıı ı.11:u. • Yotoharııa 'ıl.76 
' 1 • rrac ıo,'iO~ • r.ıoskova rnx~ ı• 

teıirsiz kalmıthr · E 5 H A M ----

Beher kilosunu 8 kuruş bedel tahmin edılen ve Düskünler evi 
iç.in luzım olan 18000 ki!o patates açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görulur. Ekfiiltmeye girmek isti
yenler 2490 No.lı arttırma eksilt . •-wı kanunundl\ yazılı vesika ve 144 
liralık mt.vakkat teminnt rna!-:buz veya mekt-Jbiyle beraber 13 -
12 - 935 Cume günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(7577) 
Habeı kıtaatınm sağlık duru • • 

k ı ı~ H:ınkas o s~ r ranıvav "· - 150 kilo bezir beher l:Hosu 40 kuru~tur. 
munun mükemmel ve yiyece ve 

1 

Anıdolı· : 6.90 ı., ımcnıo a) 8.90 150 k'l N ft b h l ·ı 50 k t 
mühimmatının mebzul bulundu- ııeJı ~ tf f o~on Oct ~ 0 .. e. e er n. oı;u uruş ~r. 
w b'ld' 'l kt d' 1 ~ır. ı a,·rM ıs. •ark nc2. -.- 150 kılo Sulıyen beher kılosu 36 kuruş .. ur. 
gu ı ırı me e ır. •1 •. 11 ~ .. 2 :ı• Bıty ,. f . . . IA I k • · · L • k' 

• ,, n,;ez an .. ası u • • • 
1 

-. - ıt aıye ıçın azım o nn yu ar an cınsı, sayııu ve ı:ır ı!o~unun 
TEMBl~NDE: TEMİZLEME iŞi c · ~ıl?.orı~ -.oo art 111• ecza -.- h k · I .. 1 1 1 k J ·ı I 

l'on 001 , 11 .. ~o reıeıon -.- mu ammen ıymetı yazı ı uç ta em ma zeme açı e csı tmeye kcmu -
R~~a, 2 (A.A.) -. . ~are~al 1-istikraz~ar - tah vmer_J ı muştur. Şar~namesi levazım müdürlüğünde gi:.rülür. Eksiltmeye gir-

Badeghyo telgrafla bıldırıyor. • 1933Türk l?or.ı ı~.;!i f':l,kcri~ -.-
1 
mek istiyefüer 24SO No.lı arttırma ve c.;ı;iltme kanununda yazılı vesi-

Cuemberta ve Tembiende tat-, ıı 2:l,:'' l'ranı\'n :il 70 
1 
ka 14,50 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle berah·r 

hir hareketleri devam etmektedir. • · · 1
1
11

1 '9~:~ ~ıtııım 11 - j 13 - 12 - 935 Cuma günü saat 15 <le Daimi encümende bulunmalı-

1 

ı istik rtıı llıhl 1 7 - • A oadolo 1 44 O' • 
Bir ltalyan istikşaf kolu Melfa- 1 lrıınl ı11ıtru.ı cı:-. -· • Aıııdo'u ıı 44,0' , dır. (B.) (7579) 

nın batısında mühim bir Habeş IQY« A M ıo. .Anadolu 111 ı,40 
"lA • b ı • Sıvu-t"rzorom Q~. •'lıımt((fl • .-. 4i',3S gurupunu mag up etmış, u gurup - -- - - _ 

15 ölü bırakmı§tır. ltalyanlardan Hususi Fesefe ve Edebiyat 
beş asker ölmüttür. d l . 

ersen 

Kadıköy Belediyesinden: Eaıı boş olnrak üzerinde !:emeri bu
lunan boz renkte bir erkek merkep bulunmuştur. Sahibi zuhur etme-
diği takdirde bir hafta sonra satıla cağı ilan olunur. (B.) (7644) 

VERDi 1 Cep takvim ve acen- Bir Alınan profesörü, en çabuk 
dalarınm Yeni Pos- ve en cezri usltller1e a]manca, Sinir ve akıl hastahkları MakaJle, 2 ( A.A.) - Ras Se- 9 

Yumun, Decaz Amaraya, Tem - 3 
bien kalelerine yerletmit bulu- 8 
llnn ltalyan kıtalarmı hırpalama-

tune 'M. Aygün"den 
alınız. Hem ucuz, 
hem zariftir. 

fransızca, ingilizce edebiyat ve 
felsefe dersleri vermektedir. Üc Mütehassısı Dr. ~~tem Vassaf 
ret çok elverişlidir. Adres için ga- Cağaloflu Hilatiahmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
zetemize başvurulması. Ev: Kadıköy Balıariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60791 



ABONE ŞARTLAR/: YAZI VE YONETIM YERi: 
., .... • .. ., P ıl r ?et 730 •2ll - ııo 

latanttuı 41. nı<ura caı1dcs:ı ı \o'A.l\l I yurdu) 

Yııbıınc.ı yerlere 13!i0 7;!:! 400 tGO 
Posı,a birliğine ' lROCI ll!ı<l ">00 lRC 
ı:trmlyeo yerlere) 

\ l ıl.ue · ı•ıı70 

J'e leron {Yazı işleri : 21413 

retı;rıu llı1reıol : t\l ' l( ( ll°' l!<UmtuJ 

l'tlrklveolo rıeı pnştJı merkez.lnııe 1\ t ' it Hllie abone yazıl ır Po!tll kUllUIU r-:o 41' 

1ııı..111ıııJll 
ııı1 11nıııııııu111 ıııırıu 1 ııııııııııı 1111ıımııı11ıııııııııııııııııııııı ııııı•:ııııııııııııı ııııııııııııııııı11ııııııııuıınıııııuuııı•tııı11111ıııııııı11ııııı 111ıı1111ıı ıı m111ı ıı ıın 11 1 1 111ıııııııı1 111ııııııı1 11111ııı11 ıı1111ııımııu11ııııııı1111 ııı•ınıı11111ııı11 ııu 11ııın11 ıı 1111ııııı ıı ı1111 ıııııu , 1111 ıı ftıuı 11 1 ıııı•ııı ı 11 11ıııııııı 11111111 ıı111 111ıııııuı111ıııııııuıııııııııuı 1111 ııııııııııııııııııııııııı" 111'""ıı ......... • • 111············ ·-···········································-·· ·····································::::. ..... : .. 

o~ş"~~ ~~,!~~· 1ım s;~;·;:E·;~·~;·~·~"h;tt'~'füi~·;;;~; 1111 

Gayyur usulile !------. 
• •• • " # .1'~' ,·' • . ~ . • 48 derste 

kendine Kendi 

ansızca 
Bay M. Gayyur taraf mdan yazılıp HABER gazetesinde 

tefrika edilmiş olan ( 48 Derste Kendikendine Fransızça) not
ları bu defa V AKlT Matbaası t<lraf ından kitap halinde çıkarı ~ 
mışhr. Memur, işçi , talebe, ve herkes için faydalı olacak olan 
bu kitaba 320 sayıfa olmasına rağmen yalnız 75 kurut fiat ko
nulmuştur. Tevzi merkezi: V AKIT Kütüphanesi Ankara cad
desi İstanbul. 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın·aıma komisyonundan: 

1 - Mevcut evsaf ve nümune sine uygun 6000 liraHk pirinç ka• 
pah zarf usuliyle Jandarma Genel Komutanlığı kurağında satmalma 
komisyonunca 4 - 12 - 935 Çar ıamba günü saat 10 da satın alına· 

caktır. 

2 - Bir kilo pirinç için 18 kuruş 50 santim fiat biçilmiş ve ilk te
minatı 450 liradan ibaret bulunmuştur. 

3 - istekliler parasız olarak şartnamesini her gün komi~yon• 
'dan alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin teminat makbuzu veya 
banka mektuplarını eksiltme saatin den bir naat evveline kadar kumis-
yona vermiş olmaları. (3381 ) (7265) 

Maliye Vekaletinden: 

''"•tel•" ' K., ... , - KöprÜbaf• \ili tahsis edilen ° J 0 7 faizli istik- !ll! 
l'~I. 42.'?62 · Sirkeci Mühürdar zad~ •••• .... 

111\n tf'lf'lnn : 22740 ••• 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 4 bi · 

rincikanun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da~ YV ALIGA kad~ · 

"7645 it 

ifü razın 4 buçuk milyon lirahk füi 
.... " ···I 
m~ 2 ci tertibin kayid muamelesı ifü 

m~M ı· V kAf t• d ii!! ı mı a ıye e a e ın en: ili! 
,.::: 30 - 5 - 934 ve 23 - 12 - 934 tarihli ve 2463 ve 2614 ::ıı 

••••• .. •••••lııi im numaralı kanunlar mucib:nce hasılı S ıvas - Erzurum hattı inşa· n~ 
m: sına tahsis edilmek üzere yapıhnası kara:-laıttırılan 30.000 000 i:!I 
:::: :r :::ı 

--• ıHH liralık istikrazm 4,5 milyon liralık ikinci tertibinin kayid mua- !!: 
SA Mi iiii ı: 

TiFOBiL -- iHSA~ Or. 
Tifo \'t' paratılo hasıalıklarına ıuıuı 

m:ımık için ağızdan alınan tifo hap 
ıaml ır. 1 liç rahatsızlık nrma. 1 ler 

ke~ alabilir Kutum 5 3 l\r 

m: melesi 20 Teşrinisani 1935 tarihinde başlamış olup 5 Kanunuev· ilı 
:::: l 1935 k b. k . :: im ve a şamı ıtece tar. • 
HH 1 - lstikrazm bu ikinci tertibi beheri 20 şer liralık itibari kıy- i~ 
.::.:,:. mette 100.000 ve beheri beşer yüz liralık itibari kıymette İ!i! 

::ı: 

---··---------·· mi 5.000 aded hamiline muharrer tahviller teslim olunacaktır ı::ı .... ::•· --------------- m~ Yirmi"'er lira itibari kıymetteki tahvilierin ihraç fiati 19 •::: 
1... 'J' : ••• :, . ~ . . v. • •• 

l\luh.sın Zade rnkfr müte,·ellılıgın- m: ve 500 liralık tahvillerin ihraç fiati de 475 lira olarak tes· ::iı 
den : lstanbulda H ubyar mahallasin- ~fü bit olunmuştur. Hl! 
de :Mimar Vedat sokağında 9 numa · füi 2 - Bu istikrazın senevi faizi yüzde 7 dir. Her tahvile 20 aded iii! 
ralı ~fuh.sin oğlu Hanının üst ka - m: :.:: 
trnda altr oda bir meydanlık kiraya fü~ senelik kupon merbuttur. Bu tertibin 1lk kuponu 5 Kanu- im 
nrileceainden talip olanların 660 Ji. m~ nuevvel 1936 da ödenecektir. :::: ,., .... f·•: 
ranın % 7,.)0 depozitolarile tstanbul fü~ 3 - Bu istikraz tahvil ve kup~nlariyle tcdiyelerinc müteallik illi 

••S• 
Evkaf müdüriyetinde vaki Evkaf en- m~ evrak ve senetler, faiz ve diğer muameleler istikrazın ta· ii:! 
cümenine 12. 11. 193:> perşembe günü mi mamen itfasına k~dar her türlü vergi ve resimden muaftır. mı 

:::: 4 Bu istikraz tahvilleri umumi ve mülhcık bütçelerle \dare !l!! ~aat ikide müracaatlarr. <V. No. 11:519) em ... , 
- - - - - ---------- ı em olunan daire ve müeseselerce, Vilayet Hususi idareleri ve iiİI 

ı ·••• :ı11 
I t b l 'k' · · l ~ :;:: Belediyelerce yapılacak müzayedeye, münakasa ve mu· ::,:; s an u ı ·ıncı ıcra memur ugun . i:U :::: 

dan: mi kavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden ı::: •••• ::ı: 

Mahcuz ,.e :~12-93:> de paraya m~ baıabaş kabul edilir. Bundan baıka hazinece satılmış ve mı 
~evrilmesine karar ,·erilen attariye, ı ms satılacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde dahi Wi 
bakkallık \'e ev eşyasından attariye m~ başabat kabul olunur. :::; :::s 
eşyası ayni günde saat 12 den 13 ~e im 5 - Tahviller Türkiye Cümhuriyet Merkez, Adapazarı Türk :::ı 
kadar Harbiyede istasyon kar~ısmda i~i Ticaret, Emlak ve Eytam, Türkiye lş , Sümer ve Türkiye Hil 
Kutlu pazarı namile maruf dükka . ,= .. : ·~ • Ziraat Bankaları merkez ve şubeleriyle Osmanlı Bankası, :::ı 
nm önünde ' 'e ev eşyası dahi keza ay- U :::: 
ni gün saat ı.ı ten ı:; e kadar Kurtu.ı=· Selanik Bankası, Komerçiyale Bankası, Roma Bankası, :H! 
lus '.Ml'kklireci ımkak 14 ·0 , 1 e\·in • Holandsche Bank - tJni N. V. Rus Ticareti Hariciye Ban- ~m 
ka~ısı önünde birinci a('rk arttırma ?i kası, Doyçe Oryent Bank, Dresdner Bank şubesi, Doyçe fü! 
ile satrlncağmdan talipl~rin mahal • ~ Bank Und di skorte Gezelsaft tarafından satılır. Hii 
linde hazır bulunacak memuruna mü· 'ii..··········-"···············-·····················-················································-······ , .. racaa t1arı illin ol un ur. c'r· N o. 11:12:>) "'41111:Eii:i:i5!!i::iiiSiiiiiiii:ni:!iEiiii:i55!iC!::E5ESEiiEEiiiiiiiii:iiii!ii:Ei:!:::::;:::::::Siiiii!::::::: 
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' Eski Gümüı Mecidiye ve aksamının 1 - Şubat - 936 tarihinden ı-<AR!ı • DA Mİ1..y oı•HA R VA.R C• 

itib.ı.ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamı- -
v • A h k d . A nııı111mı1ımıı1111111ııııtmı11nııınımmıımııııt1ınnııımıııııtıın1ı:ıııııııııtıın111ll111 1ıınınıı1ıımıtımııınıııııııııaıııı111mıın ııu111ınıı1rııııııı11m11ıtıl •111ıR1ıııtınııııuuır.ınıııın1ın;ıtıı1tıtıııınıılf1lltl!l11ıımııııııııa111aıııııııııııı11rntt ıııııın1111ııtıuıınr.ıwııtmnr.mıı 

yacagı ve bunun hılafında are et e enler hakkında da takı bat ya- A4' ıııuı ıuıuııııuuııııınıımıııuu ııı1111uıınqııınımııııı111111111mııııı11ııııı1111uııı uııımııııı ıııuııuuıtı)ııııııııuuıııııııınııa ruıııuıııuıııınuuuııınuıııımıııı ımııııııuıuınrmıııuıuınuuııııuıııııuuııuıııııııııııuıııuııııuıııı ınıuıııı uuı uıııı•ııııııımnnn :ıı:'lltıımııı:ııu 

pılacağı 2257 No.lı kanun mucibince ilan edilmişti . . J' Her sene bir çok kinıselere zenRin ikramiyeler dağıtuu i 
M~ddeti hitamına az bir ~a~~n .. kalmış olmasına mebni. halkı ,J \, 

mızın elınde mevcut bulunan eskı gurnuş paraların gerek vergı borç· , T · · rk Maarif C e nı iye ti n i n P.J 
farına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan fiatler üzerinden teb- D \c': 

~~/ttirit;;;~;çin Malsandıklarına müracaat etmeleri tekz;~2i~~n olu- t BÜ yük Eşya Piyangosu 
Posta T. T. binalar ve levazım 

müdürlüğüden: 
idare ihtiyacı için 3400 lira muhammen kıymetli 10000 k ile 

humuzu sani me.nganez 17 lkincik anun 936 taıihinde saat 15 de açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. istek lil~rin mezkur tarihe rastlayan Cu
ma günü muayyen saate kadar 255 liradan ibaret muvakkat teminat~ 

larım idare veznesine yatırarak al acakları makbuzla ve şartnamede 
İllenileo vesikalarla birlikte Anka rada Posta T. T. Umum Müdürlü
fü binasında satınalma komisyonu na müracaa t etmeleri lazımdır. 

Bu baptaki şartnameler Ankara Levazım Müdiirlüğünden ve 
Beyoğlu Posta T. binasında Levazım Ayniyat Muavinliğinden her gün 
parasız olarak verilecektir. {3526) (7630) 

! 6 / 12 / 935 de çekiliyor. İ 

likramiye: 15400 Lira 
İ Ur bilet bir liradır. Hütun piyango satıcılarında bulunur. 5264 ·r 
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Devlet demir yollarından: 
~er m ,n terz hanensı 
Taksitle rop, manto, tayyorlar 

Sultanhamam Camcrba"'J han nu· 
:r D. D. - 84 numaralı Gidin - Dönü"' yolcu tarifesinin Birincika· mara 1 birinci katta. .. :r 

Sahibi : ASIM US _ Vakıt matbaas· nun 935 sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti Mart 936 sonuna ka· 
.Neşriyat dircktörü :Rcfik Ahmet Sevengi, dar ve ayni ıartlarla üç ay daha uzatılmıştır. (3534) (7625) 


