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Haile Selisiye'nin Protestosu (Yazısı ikinci sayı/ada 

Son Haberlerde) 

Bir daha söylüyorum: BOMBARDIMAN 
ltalya - lngiltere münasebetlerini Habeş imparatoru ölüm 

tehlikesi atlattı ~ ihlil etmek istemiyoruz ! 
Yukarki sözleri lngiliz Dış Bakanı söyledi ve bu 

sözler Parisi çok memnun etti 
t,tt.da bir 

l>ünya siyasasına 
toplu bir bakış 
ltolgaga teklif edilecek proje: 

S· llqgünlerde lngiliz hariciye nazırı 
lt <Samuel Hoar) sıhht sebepler -

~il delayı lsviçrcye gidecektir. Noel 
l' 11usunu orada geçirecektir. lsviç • 
tt'te liderken Paristen geçerek Fran. 
l ı Başvekili Lavnl ile görüşecektir. 
"filiz n Fransız mütehassısları a -

::-nda ltalyaya teklif edilmek üze -
"ııl bazırlanmış olan proje üzerinde 
-.. Pürüzlü noktalar hallolunacak • 

1 

• • Ondan sonra bu proje son şekli. 
\lnuş bulunacaktır. Dün gelen tel- Bugiin Pariıte konu§maları beklenen lngiliz ve Franıız Dıı Bakanlar• 

~~ ~~.~~.oje.~z~~in~~}aha fazla Londra.JLLA. A.) -~ Samp. :Mrlil-..,.;;..,.Ullerinden terek · 
,.._Jenin esuı Erltre ve Sudan ara _ el Hoare, dün vermit oldufu .ay. )dip edecek 'bir komlıyon ihdatı 
~daki müşterek hudut noktası ile levde Mısır meselesine temas ede· imkanını derpİ§ etmekte bulun . 
1'lyan Somalisi ''c lngiliz Kenya • rek İngiltere hükumetinin ana ya- duğunu söylemİ§tİr. Bu hal, ln . 
~ birleştiği nokta arasını (Tana) aa vücuda getirmek üzere bütün (Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

-nün şa~sahiJinden geçmek üz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ birleştirecek bir hat ile Habcşis -
dtrıı ikiye ayırmak, hu hattın şarkın· 

1 kalan kısmı İtalyan, garbinde ka. 
~tı kısmı lngiHz nüfuzu altına ver -

.Japoayaya llltar mı 7 
j "~tir. Bu itibarla proje bir sulh pro A •ka D 8 k f l t h 
esı olmaktan zivaclc Habesistanı tak- merJ JŞ a anJ, arSJU USa 33 • ,, . ~ 

•ıtı Projesi gibi görünüyor. Onun icin h ••ti h ı· • f ) " d d• 
~Oje hakkında kat'İ bir fikir SÖy - u ere ar ıyen rıaye azım ır, ıyor 
ıı~ebilmek için son şeklini alması Hi.-

•ıtı geliyor. Japonya ise Çin işlerinde dokuz devlet muahedesine 
ASIM us uymayan taraf olmadığı düşüncesindedir 

~ (Sonıı Sa. 10 Sii· 3) 

liabeş toprakları lçla 
bazırlaaaa proıe 1 

-., l>unw sayı - ,... .... -,----;:-'"1!~~~-------,ı 
~ ~da İngiliz ve 
~~ltsız mütehas -
ltaılltı tarafından 
4ıı taya teklif e -
q

11
illeic üzere hazır. 

~to~kta olan bir ,:e ile bunun e-
--~~~ndan bahset.; 
~be · Son gelen 

. rlere göre bu 
OJenin esasları • 
tanda . d·-· . lit . çız ıgımız 

'h a ıle bir kere a .. 
ta ha ~osteriyoruz. 
«ııit tttaya dikkat 
~ Eritre n 

ftı li cephesinden 
taya bırakıla _ 
ara . ita ıı parçalan 
lyanın Assab ,---~_., 

11111dan verece,.. •" 
:. "-ahreç k 
•tttıq açı ça KJ; N YA '' 

• Yor. Bunlar ( 
lf 'bide olarak .mı----..;;...-----~--------=;;;;;;;;;ım 
'beş· \ilind:tan~ (Tana) gölünün şark sa- gün Parise gidecek olan İngiliz hari. 
~ ]( n fkıye nyıran hattın şarkın _ ciye nazırının Laval ile yapacağı mü
lttr1ı:lan Yerler İtalya it:in istismar zakerelerde bu esasların değiştiril • 

•kası göst~rilecektir. Jt'akat bu - mesi ihtimal haricinde dl'ğildir. 

(Yazısı 10 ncu Sayı/ada) 

Başbakanımız bu 
sabah ,~nkarada 

iç ve Dış bakanlarımız da 
Başbakanla gittiler 
Havanın birdenbire bozması 

ve Karadenizde karaycl firtması
nm çıkması dolayısile Zonguldak 
seyahatini geri bırakan Başbaka· 
nıınrz General !smet İnönü dün ak 
şanı berabcride !ç Ye Dış Bakan
ları Bay Şükrü Kaya ve Bay Tev· 
fik Rüştü Aras olduğu halde An
karaya dönmüşlerdir . 

Zonguldaktaki Türk antrasit 
fabrikasını açma'K üzere Ekonomi 
Bakanı Bay Celfıl Bayar hava mü 

sait olduğu takdirde bir iki güne ka 
dar belki ya11nki posta ile Zon -
guldağa gidecektir. 

Dün Başbakanımızla lç ve Dış 
bakanlarımızı İstanbul vali ve he 
lediye reisi Bay Muhittin Ustün
dağ, İstanbul komutam General 
Salih, Harp akademisi kumanda
m general Ali Fuat, diğer komu -
tanlar ve emniyet direktörü Bay 
Salih Kılıç şehrimizde bulunan 
saylavlar ve büyük bir halk kala -
balığr uğurlamıştır. 

ltalyan uçakları imparatorun bulun~u
ğu Dessie'ye bomba yağdırdılar 

Kırk kişi öldü, üçyüz kişi yaralan.dı; 
Veliahdın sarayının bir kısmı yıkıldı 
Londra, 6 (Özel) - Röyter 

ajansının muhabirlerine göre, l -
talyan uçaklarının bugün üç bas
kın esnasında Dessie'ye attıkları 
bin kadar bomba, asker kadım ve 
çocuk 40 kişinin öliimüne Ye 200 
300 kişinin yaralanmasına sebe11 
olmuştur. tik boınbardnnan es -
nasında tayyarelerin Dessie isti -
kametinde uçtukları hakkmda 
vaktinde yapılan ihbar üzerine 
imparator saraydan çıkım~, biraz 
sonra, doğı-udan dtığruya saraya · 
bir kaç bom ha düşmüş ve saray 
ateş almıştır. 

ikinci ve üçüncü bombaı·dı -
manda, imparator müdafaa ted · 
birlerine bizzat iştirak etmiş, ya -
ralılarr gezmi~ ve ahaliyi teskine 
çalışmıştır. 

GONDARIN BOMBARDIMANI 
Adisababa, 6 (A.A.) - Gon -

dardan gelen bir ha bere göre bl' J 

şehri altı İtalyan uçağı bombar · 
dnnan etmiştir. Dört kadın ve iki 
çocuk ölmüş Ye bir çok eyJer yı -
kılmıştır. 

TIGRE CEPHESiNDE ŞiDDET -
Lt MUHAREBE 

A<lisababa, 6 (A.A.) - Tigre 
cephesinde Dolo bölgesinde bir 
muharebe nüm bulduğu ve 400 ki 

Bombalar altında ölmekten ku;. 
tulan Habq imparatoru 

şinin öldüğü bildirilinektedfr. 
BiR GAZEl'ECI DE YARA

LANDI. 
Paris, 6 (A.A.) - Ha\~s ajan 

smm Adisasababad~n aldı~ı bir 
habere göre, me?kUr ajansın mu
habiri Goyon bu' sa}?abki boınbar 

(Liiıferı ayı/ayı revirini:} 

Sinopta bir facia·· 
Otuzbeş ev, iki çocuk yandı; . üçyüz 

yurtdaş açıkta kaldı 

Sinoptan ü; görünüf 

Sinop, 6 (Kurun) - Dün gece 
yarısından sonra Yeni mahallede 
Yüksekkaldırnnda çıkan bir yan
gın üç saat sürdü. Otuz beş ev yan 
drktan sonra güç halle söndürül -
dü. Rüzgarın ~ok şiddetli olması 

söndürme ı:;-ını güçleştiriyordu . 
Yangın çıkan evde iki çocuk ta 
yandı. Yanan evlerin bir çoğun -
dan hiç eşya kurtarılamadı. üç 
yiiz yurtdaş açık, çıplak ve yardı
ma muhtaç bfr haldedir. 



Haile Seldsiyenin 
Protestosu 

lta1yan tayyarelerinin askeri olmayan şehirleri bom
bardıman edip kadınları ve çocukları öldürdüklerine 

ecneui gazetecileri şahit gösteriyor 
Cenevre, 6 ( A.A.) - Milletler 

cemiyeti genel sekreteri, Habe -
şistan imparatorundan 6 kanunu· 
evv~l tarihli aşağıdaki telgrafı al
mıştır: 

Muhasamatın başlangıcınC:ıan· 
beri, İtalyan hükfımctinin tabiye
sini aç~k surette öğrenmiş bulu · 
nuyoruz. Bu tabiye ulusumuzu, 
bizzat kendi kıtaatı vasıtasiyle 
değil, münhasıran makineli Yası. 

talar ve yerli müstemleke kıtaatı 
kullanmak suretile mahvetmek u· 
sulüdür. ltalyan hükumeti aske -
rimizin ıztıraplanna iştirak ve 

toprağımızı müdafaa etmeye gi · 
derken bizi bombardıman etmek 
hakkını haiz olduğu zannmdadrr. 
Fakat Dabat ve Gondar gibi açık 
şehirlerin ve müsalemetperver 
köylülerin mukim bulunduğu kı • 
taatsız ve müdafaasız bir çok köy 
lerin bom bardnnam, kadın ve ço · 
cuklarm öldürülmesi, Kızıl Haç 1 
seyyar hastanelerinin bombaya tu 1 
tulması hiç şüphesiz beynelmilel 1 
hukuka bir teca vüzdiir. Bir has · I 
tane bugiin Dessie'de bombardı · 
man edilmiştir. Btına doktor Das. 
sius, doktor Şupler ve dloktor Bel· 
lot ile Assosiated Press, Taymis, 

Röyter, Şikago Tribün ve Deyli 
Ekspres muhabirleri şahittir. Biz
zat ben bir kadınla iki çocuğun öJ 
düğünü gördüm. 

Dessie'de Kızıl Haç bayrağım 

taşıyan Amerikan hastanesi mü -
him hasarlara uğramıştır. İtalya 

Habeşist:rna karşı yaptığı taah • 
hütleri hiç bir zaman ifa etmemi~ 
olmakla beraber beynelmilel ka· 
mm ve taamüllere karşı yapılan 

bu yeni muhalefetlerin cemiyet a

zası devletlere bildirilmesini 5iz · 
den rica etmeyi vaizf e telakki et· 
tik. 

Venizelos'un Kırala Bir Mektubu 
Bay Venizelos bu mektubunda 3 seneye kadar kıralcı 
bir fırka kuracağını ve kıralın müdafii olacağını söylüyor 

Atina, 6 (Özel) - Bay Veni ·f 
zelos krala ıönderdiği bir mektu 
bunda eskiden takip ettiii alyüa
yı ve 1imdi güfmek istediği fikir 

dar kralcıların başı olarak bir ce·l ettiii halde mahkUm zabitlerin 
reyan açacağını ve bununla kralın yalnız cezalarının baiıtlanmuın
leri anlatmaktadır. Bunlar ara dan müteeaaif oldu~µ bildir 
smda Bay V enizelos 3 seneye ka· mittir. 
büyük bir müdafii olacağını ıöy. Venizeliıt Partisi batkanı B. 

dımanda Dessie'de yaralanmış - lemektedir. Sofulis Venizeliıt gazetecilere hi. 
trr. VENIZELOS ZABiTLERE TAM taben bir beyanname netretmit · 
TIGR~E ÇARPIŞMALAR SERBESTi VERtLMEEME tir. 8. Sofu!is beyannamesinde. 

ŞiDDETLENiYOR SiNDEN MAHZUN Venizelosun uzlattırma ve barıt· 
Roma, 6 (A. A.) - Resmi bil· Atina , 6 (Özel) _ Venize tırma mesaisine yardım etmeleri· 

dirik: loı Napoliden Yunaniıtana dön . ni ve tiddetli yazılarla siyasi kin 
Marepl Badoılio, fU telgrafı mek üzere bulunan Yunan bahri. ve garazları körüklememelerini 

ıöndermiıtir: · ye zabitlerine gönderd:ği mektup tavsiye ediyor. 
İtalyan ve Habet ku\rvetleri a ta, kendisi umumi aftan istifade MAHDUT BiR AFFA UCRA . 

ruındaki müıademeler, Eritre _ ........................... Mıımnı ............. ,...,_,_ WWWili - y AN ZABiTLER 

cepheıinde tiddet peyda etmiıtir. H ı· t ı e r Ati na, 6 (Özel) - Hususi af ile 
İtalyanlardan üç kiti ölmüı, bit serbest bırakılacak zabitlerin ha· 
kiti yaralanmııtır. zı vilayetlerde oturmalarına mü · 

lt,alyan hava kuvvetleri, Gon· F ransadan hiç bir ıaade edilmemesi bu zabitler ara· 
dar ile O.abat arasında ilerlemek sında hoınutsuzluk uyandırmıı ve 

,1 ... d''lt' iti •• t••" • IJ& ,... ır•'*-· 

_lt_a ... ly ... a_-_R_a_b .. eş~_lı_a_r.~ 
6 I 12 / 935 tc 

Askeri Vaziyet 
,Şimal cephesinde 

ltalyanın rami tebliği ltalyan devriyeleri ile Hakfll" 
arıuıntlaki temaWırın tıün :ıeftilıçe arttığını oe iki tarol or-"" 
da miUallemeler vukubulduğunu an!atıyor. Bu müudeme~~ri:. 
birimle Habqlilerin 24 ma.'ıtiil bıraktık!an, bana makabil 
talyanların bir maktiıl ve birkaç mecruh verdikleri h:ı,,_ ,.. 
rilme.'dedir. 

Şimal cephesine ait bir haberden DeNi'nin tayyar.ı.t *" 
ralından bombardıman edildiğini ve imparatorun •:zrayına ': 
bir bombanın iıabet ettiğini bildiriyor, gere~ lmp:ırator, g~ 
ve!ialltına birfey olmamı:•2 da bombardımanın miihim ıolrti· 
bata 9ebebiyet vercliii anloıılmalr!adır. 

Habeşlilerin Mahalleye doğnı yürüyü§lerine ait rivayet B· 
urinJe ı•rar ediliyorta da bu yüriiyiifün mahiyeti holı-
lında talailat verilmiyor. 

Aamaradan gelen haberler Mahallenin ıimalincle ltal • 
yanlarla Habeıliler araında müademeler vulnı buldafana ,Öf 

lüyor. Bundan Habeşlilerin cephe geriıindeki ltalyan muvtUtJ
lalanm tehclüle devam ettikleri ve ltalyan nakliye kollari1'1 

,arpııtıkları anla§ılmaktadır. 

ltalyanların lıeıi.1 ve bombardıman tayyarelerinin Gon • 
dardan 20 mil me•alede Ogere'de bir Habeş kuvveti gih;nJı 
ünine bombalar attıkları ilave ecliliyor. 

Ctnup cephesinde 
Cenup cephe.inde tam bir ıükunetin hiihüm sürdüğü, Jd' 

r tarafın burada bir hadi•e vuku bulduğunu haber ,,.,.,,,.. 
esinden anla§ılıyor. 

ıınıttnıııııır"""'"1tıttı11~11ııuııh1ııı 111111ııııı1111ıuıırııtııııı;ıııııııırr111ıııı11mınflll"11tııımılfllll•rlr 

Laval kabinesi tekrar 
ekseriyet kazandı. 

Sosyalistler, diğer birlikler dağıldığı takdirde kendi 
birliklerini de dağıtacaklanoı söylüyorlar 

Paria, 6 (Özel) - Salı ve per / le kendi muhafaza 2ruplar~ J. 
ıembe ıünler\ yapılan toplantıla daiıtmıya hazırdır. KomilOlt 
rın tam aksine olarak, ıaylavlar saylav Tore da partiıinin mil~ 
kurlunun bu sabahki toplantısın- le grupları için aynı fikri ve at' 
da ıerıinliğin mahıüs bir ıevte prtı ileri ıürmütti"r. 
meai hiuedHmttir. Öğleden sonraki müzaker~11 

Sosyalist lider B. Leon Blumun sonunda. meeHs, Laval hü~ 
sözleri fU tekilde kısaltılabilir: ne 219 reye kartı Z51 reyle iti.iP"" 

Sosyalist Parti, öteki mücade etmiıtir. 

leci birliklerin dağılmaları ıartiy. 

ltalya Dargın! 
~~-~----·---~~-----

Zecri tedbirleri kabul eden milletlere 
hiçbir yardımda bulunmayacak 

te olan bir Habet kolunu yakala teklif almamıştır aynı zamanda Sü Bakanı olan 
mıılar ve üzerine bomba atmı§ · , Batbakan Bay Demircise baıvu . Milano, 6 (A.A.) _ Röyter racaat etmiş olan devletlere iti~ 
lardır. • Berlin, 6, (A.A.) - D.N.B. a · rarak bu kaydın kaldırılmasını r\ aytarmdan: Popolo d?İtalia ga . hında yardımda l:ulunmaktaO tı 

iMPARATOR ÖLÜMDEN jansı bildiriyor: ca etmi,lerdir. Diğer taraftan Ve· zetesi yazmış olduğu uzun bir ma· istinkaf cdece~ni yazmaktad~ 
KURTULDU Paris Soir gazetesi Almanyanın nizeliıt Partisi bqkanı Bay Sofu. kalede Italyanm sulh için A vru • Bu makale muharririnin bi.ZzatdB' 

Deui~, 8 (A. A.) - Uçakların -eilahsızlanma meselesi hakkında lis de kral nezdinde aynı temen panm sair aksamı ile mesai birli . Musolini olm~:ı Lt~mali yok 
ceveli.nmdan sonra Neçaıi'nin ki durumuna dair bir makale ncş niyatta bulunmuıtur. ğinde bulunmaktan imtina etmek· ğildir. 
h~tahanede ziyaret etmiı oldu. retmiştir. Atina, 6 (Özel) - Baıbakan le kalnuyarak zecri tedbirlere mü· ~ 
~y~h~r uuında Belçiblı Pa~~ir~zcle~~m~ale· BQDe~re~bfil~ pa~ bq -------------------------dl 
miiJizim Lefrepont vardır. Mu sinde ve itiyadı veçhile bir sürü kanlarını çajırarak kendileriyle 2,250,000 ı:ra'ık tohulll 
mai~eyh, aansür direktörüdür. Soi yalan havadis vermektedir. Gaze ana yasanın teıkili üzerinde ıö Büyük rağbet c.!ağıt.lacak 
kolundan hafif surette yaratan teye göre Fransanın Berlin elçisi rüımüttür. Diğer taraftan, baıba t11 
mıfbr. Uçaklar üç cevelan yap · B. Fransua Ponse 21 ilkteşrinde kanla görüıen Bay Çaldaris ana Sivas_ Eı zuı um istik- Admra, 61 (Özel) - Kamu~ 
mııla•d~. Birincisi sabahleyin ıa· • B. Hitlere bir Fransız-Alman be. yaıanm martta tasdik edilmesin~ 1azının ikinci tertibi muhtaç çifçilerc ödünç tohuflll ' 
at 8,30 da yapılmııtır. yanname projesi vermiştir. B. Hit ve bu tasdikin bütün partilerden ve yemeklik dağıtılması hak~dl 

Sarayda ot\ırmakta olan Neçaıi lerin bir Fransız endüstri adamını müteıekkil bir encümenle yapıl kapatıldı daki kanunun birinci madd~11 oO 
az daha bombaların tesirine ma kabul ederek ona bazı kesin söz· maıını iıtemiıtir. Ankara, 6 (A. A.) - 20 i- yazılı bir milyon lirarun 2 nııl>'1r ruz blacaktı. ler söylediği de haber verilmek • ------------- kincitqrin 935 tarihincle ara- 250 bin liraya ~ıkarılınasın:ı seiŞ, 

Biraz sonra yirmi uçak, tehir ü tedir. Bremen gemis~nin yo:una lıripaİJOna konulan yiizae yedi hiyet veren kanunu kabul ~t.rtlıı..S 
urinden UÇll)uıtur. Bunlann, bi- Bu iki yalan haberin doğurauğu k , k? gelirli Sıoa. - Er:urum dahili tı'r. Tohum tevziı" hakkında. ızB,,,r mayn mı onu aca ... ~ ,,. raz enrelki ·bombardımanın husu· tahminlerde hiç bir esasa istinad i•tilırazının uiSrt baçulı milyon veren Tarım baka.n Muhlıs "'" 
le ıetirditi haaarı tesbit etmek iı· etmemektedir. Nevyork, 6 (A. A.) - Zabi liralık ikinci tertibi hallı ve mü- men şunları f::Jylemi~ir: , 
tedilderi tahmin olunmaktadır. B. Bitlere hiç bir Fransız tekli· taya anonim bir mektup gönderil eHe•atın gfü1terdifi biiy:ilı rcığ- tef 

b Zarar görenlere 20 milyon .. ,' iMPARATOR ŞiMAL fi yapılmamış ve hiç bir Fransız mittir. Bu mektupta, bu gece ura bet netice.inde lazla taleple 5 
1 

eld~ 
l ·beki ·ı B d b" · · L 9•5 ı... L- zi ettik. Bu sene tevzi edi ec ıı .. CEPHESiNE GiDECEK endüstri adamı da Hitler taraf m ya ge me11 enı en remen a ın ırıncı 11cinun " a~amı ıcupa· ·ıyo " 

'.Adisababa, 6 (A. A.) - Sara•: 1 dan kabul edilmemiştir. Gerek bu daki Alman Gemiıinin yoluna bir tılmııtır. le beraber bu mikdar 88 nıı ~ 
çevenlerinde, hali hazırda Deı haberler, gerekse Almanyanm du mayn konulmak İ•tenildiği haber Halkımız, bu rağbeti ile cu· geçiyor. Bu, mühim bir yek11111Jd1 ' 
aie'de bulunmakta olan imparato rumu hakkında yabancı memle · verilmektedir. muriyf!t idare.ine olan baflılı- Eğer Ziraat bankası elinde ~ 
run ukeri kumandanlan ile müs ketlerde çıkardan gülünç şayialar, S_ahil muhafazasına memur ıe fanı H lina,.. bünyesine olan dayda olduğu gibi arpa ve~ 
takbel tabiyeler hakkında görü,. A vrupanın siyasal havasım daimi milerle zabıta emrindeki npurlar puenini bir hre claha upat et- hakkında da bir kanun bul tel: 
mek üzere ıimal cephesine gide . bir ışekilde zehirlemek maksadım Alman gemisine refakat etmete mittir. dr , arpa ve yulaf tohuıului"J 
ceii söylenmektedir. taki edi or öıiinmektedir. haz 



Ve in•an p•ikoloji.ini ortaya 

~todaliteden çılıq bugünlHJ laa
•. rzın en e•aslı köklerinden 

e yaldcqmanın ilculeıidir. 
~hlan fetheden, insanı tabia-
Ofru mriilrliyen Röne•anı ıa· 
bir olgunluğun, bir yeni ha . 

ffaerhalennin ifadesidir. 
Ciirakü büyük denizlere açılan. 

ilılimlerin renklerini, koku 
, gözlerinde, hatıralarında, 

.~erini ıJalizlerincle fafıyan 
Pek gemiciler, yıkılan ıato 
duvarları üıtüne milli birliği 

ca,. MakyaıJel yapılı realiteden 
1c iter ıeye: 

..,, ........ Adam •en ele ... diyen reali•t 
I •t adamıydı. 
"tem ıah.iyetini lelıelenin 

olarak bir Kriıtol Ko . 
. ri6i kqleclen lüozollar dev. 
• İfiıade modern culamın üke
a ~lclu. 
". l'eni adamı dile getiren, o . 
1latiraalarını, onun dertlerini 
• ltinlerini, onun hayat telak 

•en iyi anlatan Şek•pİr ol-

~~r bir devrin kalın, keı 
"lllllannı çizdi. Bugün yafa 

Cumuriyetin on ikinci yılında, 
geçit töreninde bulunan gazete · 
cilere zorluk çıkardığı noktasın · 
dan yazılan bir yazı dolayısiyle 
Eminönü kaymakamı Raif tarafın 
dan "Tan,, gazetesi aleyhine açı 
lan dava bitmiş, tstanbul birinci 
ceza bakyerinde, karar dün bil -
dirilmiştir. 

f::~~n nıtMljm~rfSL g~na} a&va • 
manyar F'ethat DChneke' yam ya 
zan Ali Naci Karacan ve Tan ga 
zetesi genel yazı işleri direktörü 
Etem izzet Benicnin beraatlerini 
istemiş, yazının tenkit olduğunu, 
hakaret suçuna esas teşkil edemi · 
yeceğini ileri sürmüştü. Suçlu ve· 
kili Vasfi Raşit te bu tenkit yazı · 
sında hakaret bulunmadığım ile · 
ıi sürerek, beraat istemişti. 

Dünkü kararda, isteği reddedil 
miş, yazıda hakaret manisi bu . 
lunduğu kaydolunarak, Ali Naci 
Karacan ile Etem İzzet Beniçe i • 

Heyet, yaptıklan teşebbüsün 
kat'i neticesini beklemektedir. Bu 
günlerde gayri mübadiller cemi · 
yetinin idare heyeti de toplanacak 
til'-

tcap ederse heyt yeniden Anka 
raya gidecektir. 

Koca Mustaf apaşa 
medresesi 

çin ikişer ay hapis ve yüzer lira Belediye Kocamustafa paşa 
para cezası tesbit edilmiştir. Yal · medresesini eski kıymetli eserler· 
ruz, dava edilenlerin hiç bir mah den olduğu için tamire karar ver • 
kUmiyetleri bulunmadığı gözeti · mişti. 
lerek, cezalan tecil edilmiş, dava Medresenin tamiri 3000 liraya 
cıya tazminat olarak 500 lira ver bir müteahhide ihale edilmiştir . 

meleri kararlaştmlmıştrr. Karar, Ankara - Istar.bul telefonu 
temyizi kabil olmak üzere veril · A d 

· t• nkara-tstanbul arasın aki te · 
mış ır. 1 f d h e on konuşmalarını a a normal 

TORK ISLAM MOZESININ 
KURŞUNLARI - Fırtına dolayr 
sile Türk islam müzesinin kubbe· 
sindeki beton, kurşunlar sökül · 
müştür. 

Ziyan 200 lira kadar tahmin e -
dilmektedir. 

bir şekle koymak için çalışmalar 
devam etmektedir. Avrupadan bu 
iş için getirilen kuran portörler · 
den biri direktörlükte yerine kon 
muş ve montaji da bitmiştir. Söy 
lendiğine göre bu ay sonunda An • 
kara İstanbul şebekesi beş devre 

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

ile çalışacak, ilkbaharda ise dev 
re adedi sekize çıkanlacaktır. Bu 
suretle iki şehir arasındaki müka · 
leme beklemeğe lüzum kalmak . 
sızın yapılabilecektir. 

derede o eskimi§ değildir 
~ clünyaaının tanzim et · 

•n)'a göriifü içinde o birl=============================================:===========-
flılllf, yeni bir utetiğin ifaret Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 74 - 7 birirıcikanun 1935 
"-dır. Onun için hôla taze 

Sadrl Ertem 

't•lıan fiyatları niçin 
'l' iki türlü 

65ahanhelvasmm bazı yerler · 
h kuruşa satılmasma muka . 
t~l~~ılarda da 30 kurusa sa· 
gı gorülmüştür. 

'-Olfl/t.A - ~ EL811-.11 
ser~AllATI YAP/'fOltll/'1 

~daki bu büyük farkın ne • 
ilepf g ld · ..... . .. l r run11a canbazhan~lerlnt: e çallf'lll < Fratellinl kardefler) Avuıtralgada fU ıunan bir cambazlıarıe dl rektörü ttırt; 

e . ıgının numune er a· tından çağınlmlftır. o, kartkı gola pkıgorlar. Afağulaki re.imleri• düngamn bu en meşhur komiklerinin 8egaha 
ib;18Uretıle ortaya çıkan]ma • tini taklp ~kslnlz. Bu macerayı igice taMp edebUmek için bu rnimlerikeıerek toplamak ve bir kolleksigon 

ere bildirilmiştir. yapmak ldıımdır. 

'I J. KANUN 1935 



Rnkaradan:
1 

Motorsuz tayyare sporları 

Melttepl•r• bıı •pot/atın no•ıl gapılacağını 
g6ıteren tablolar gönderilecek 

KlltUr itleri 

Hukuk 
fakültesinde 

Eskimişcezalarl Polla hab.,letl : 
s , re 

Kuduz köpek Y anlıı zabıt tutan •e-
•urlar ceza görecek • . 

Ceza zabıtlanndan müruru za· Sekiı yapnda bır 
Ankara, 1, (Osel) - Türk ha· 

ft kurumu, mot&rlil• tayyare ıpor 
larma meraklı talehenln bu epor • 
1• ıneılul olmalarına •e ilerl49t 
melerine imlr&n Yermeyi dütOnG • 
JOf. Bunun için ldiltBr bakanbtı .. 

na bqvurarak motörsüz tayyare Dönen talebenin imtihana mana ofrr1aıılarl tetkik etmek fi. mırc:h , 
zere mlifettigl~ seçilen komia ~ ~ aporlarmm nuıl yapılacajmı ıöe girme hakları 

teren ye izahat veren tablolar ver Hukuk faldlltesllıin eon sınıf • yon ffhıl bltnrdştir. halleainde hıstahane 
mittir. Kültür l..elr•nlığı bu tablv t ild yıl dönen talebe "çin pro · 
lan bitüa mekteplere pderecek f~rler laınılunun yeni ~lr karar 
tir. verdilini yaznıştık. Bu kararla 

--.---------=----------

Komisyonun elinden geçirditi oturan aekis J811Dda AJiJ1 
ytizttfte eski ceza ~bitlan ara • Jarmdan Acem 4ımm • 
smda bir çoklannm noksan veya ği vücudünün muhtelif ~' 
yanlış tamını edlldifi anlaşbn11 • den ISlftml, çocuk ve ki~ ı 
tır. Ba arada evinin damına çinko dm tedavihaneaine ~ iki yıl son smıfta dönen talebeye Türk Maarif Cemiyeti piyangosu döşeyen bir adlama ceza yazıldı· tır. , tıb, fen, edebiyat faldlltelerinde 

oldulu glbl bir yıl daha imtihana 
Dün çekildi. Kazananların nıımaralarını yazıyoruz güme hakkı .eritme~. it, vak'a mahallinde gidilmeden P ARMINI ALDILA& --• 

ve yalnız §ild.yetle iktifa edilerek llktafta oturan Sadi ve -
Ankara, 8, (Telefonla) -Türk 

maarlf c:emlyetl piyangosu huıün 
~cll. Piyanıöda 51135 namara 
moo; 8129 numara 2000; 8ST1 
..,,ara 1000; 11808 ve 25308 mr 
walar 500 er lira kazanmqlar 
Clır. 200 zer kazananlar: 
1i487 - 29630 J 31121 , 368'18; 
*>O er lira bza,,.nlar : 95738 , 

1866 , 5634 1 12008, 20936, 
22833 I 25948 ı 23715 I 50109, 
57140, 37856 numaralardır. 

2705 , 3088 l 73S8 , 9833, 
10193 , 11118 , 11327 ' t'-814 
nımnaralı biletler 50 ter lira ka .. 
Mlll!lllfbr. Sonu 83 1 81 , 28, 
21 olan biletler de birer lwa a • 
morti alac:aldarcbr. 

GIJmrllk ve inlıiaarlarda Ankara tarih oe colra/go 
geni tli1ektôrliilclerin lokülteleri 
~ 

kadrosıı Anbra, 8, (Telef'Ollıla) - Aır 

Ankara, 6, (Telefonla) - Güm karada af•"'ff'Da karar verilen 
6 " inhilAl'lar bakanlrfmda ya ve bu ay içinde ~ı yapda • 
Pllan J9nİ tefkillt kanununa 18 • cak olan tarih colraflya fakUlte • 
h lmrabiaut olan ekonomi Ye ner tine kaJdedilmek İçin 'bqwran • 
rİJat dlrektarUikleriniıı kadrolan )ar aıumda maallim mektepleri 

ı t. mezunlan da nrdır. KültUr babn taımı•ı•nmak uzeredir. Ekono · 
mi .,. nepiyat genel c:lirektarlUk lıjı bualarm nziyetiıü tetkik ede 

rek maallim mektebi mezunları • 
lerine kimlerin ıetirileceii henüz 
heDi olmamakla beraber, ekono • nın da itte memnu aayJlarak fa• 

külteye kahatlerine karar .enniı· 
mi direktörlQüne bucün AYrUpa tir. 
da w ... n habnbk WlsSk clbe1ıı:- ·-~-.... --=-ı=ı:s:;::~~-=ı-:~ 

Bu hak killtüt bakanlrfı tara " 
fmdan kabul edildiği takdirde tat 
bikine baflanacaktıt. 

ismi Jeliı•n m•'ldepler 
Kültür bakanJxjı tarafından ba

zı orta okulların iaimleri delilli · 
rilerek yeni ishnJer vwilmekteJdi. 
&ki Gazi OllDUlP&P orta okulu 
nun ismi d~erek JiDe 
Gui Osmanpıp. orta okulu ola • 
rak bnkdmp. 

Ortak8yde açılan orta okula oa 
"lnönfl km okulu,, mi ftl'ilmiltir. 

Kadxköyünde bulUDaD üç orta 

zabıt tutuıautu, ikametgth sene
dinde suçlunun fotı>irafl yerinde lat.ada ~ye ıo,!Cal1ltMIDUf1 
başka birisinin resmi balundulu, geldiklen Abaraytı Saf&'1 
suçlulara altı ay sonra tebliğat ya· yacaklarını ~yltyerek 
pıldıfı gtirüJnıii§tür. Beledi)'e re • lar; doksan lirasıru a 
islllf bwı1ara allkadar memurla· SO BiN FiDE tAL 
nn dikbtlerini çeken bir J&1llll Kuzguncukda Gazhane 
bastırmJI, §llbeleıe göndermiştir. da oturan Bodoa oflu 

Hilldtmsb Ye yanlış zabıt tu • tarlasmdan 50 bin !telam 
tarak beledlıe varidatmm kaybol Dll§txr. İddia üzerine A.li. 
muma •bep olan memurlar şid· Mustafa yakalanmış, ft 
detle eezalandmlacaiı gibi kaybo 20 bini ele geçfrilmiBtfr • 
lan varl4a.t ta kendilinden alma . BiR EŞEK YARA 
caktır. Kadıköyfinden Modaya 

oımıdaKa~11nc1edtekerta Amele ekme"ı· 
okul KadıJdSy ildnc1 kıs orta okul, il 

878 numaralı vatman ' 
tramvayı Bahariye cadd • 
taycı Şabanın ekeğine .na'l"'l'lllP' 

JCadılcfiy ~erkek orta okul BazıL--cıJ b• • • • 
ac1mı abmflardxr. nna ar ınncı yenne 

SöZLO DiL ıM1'1ffANL;Aal ikiaci atı7orlumq 
- !çthMlıat ve ikmlt eawtltlsii Amele ft tıtaıa elmıfijnin çr 
a&l1ll dil imtihanı <itin 'Onh'etde kardmm etrafındaki ~r 
de J&JBlmp. devam edtJor. BeledQenbı kon • 

INKIUp DERSLF.RI - Unt .. trolfl a1tmda bir tamda ba 08' · 
ı..ıte in1dlAp cltrllerine peen Diye aöre ekmek ııümuneleri Piliri 
1Mfttıflllı-Mla•t.:1'c::§la1Mft~. Ve Woatit. 

yaklam\dan yaralamıştır. 
OLOMLE TEHDiT -

çepnede oturan seyyar çu 
ranlx Aliyi kahveci Sabri iJI 
seyinin oflu Etem fena haldeı 
müşler, ölümle tehdit e • 
dir. 

ARKADA$LARINI 
- GA1Af:ııtd1' nh1h:an U . 

törü Mustafa Nurinin getirilece · 
ii muhtemeldir. 

Yeni i111tilıan plcilleri 
Anlara, 6, (Telefonla) - Bu 

r 1 ~o N O M. ilk demi profeeör Recep Peker ver Belediye menmr1armm tarmıarı t: 49' 1 mjpi. Dem veNCk olan diiı' pro • ~ de mkı bir aunttte 1Ç1J 
..._ ............. _....,_____ fsörlerin de ·ders saatleri teablt e- mıJl:tacR Dd lınDia biriAci nevi 

Şlkril. bam idari le})Q~L"I 
1a)'I panıdıtı 28 RDOU iJk 

Bu seferde 
Mısır ihtikarı 

olmllarda imtihan tekillerinin 
deiittirileceii yazdmıpı. Bu it r 
-sia kültür bekanhiında tetkil e · 
40. maiıyon birkaç ıündeabr Fiyatlann bu kadar yüksele 
lri toplanmalarına den.m ederek oluıunda sebep ne? 
yeni imtihan tekilleri üzerinde ıö 
rilfmüttiir. 

Yeni imtihan tekillerine ıöre 
eakiden alduiu ıibi, bir umumi 
imtihan yapılae&lı ve huauai imti 

llanlarm lraldınlacajı tahmin e • 
clilmekteclir. 

Yeni lise kitapları 
~ 6, (Telefonla) - Bu 

J'll deiiltiriJmeaine karar ftl'İlen 
U.. kitapJamu tanzim etmekle 
meıpl bmiayonun çal11111•lan 
driJ'OI'. Y asılması Ye tetkiki biten 
Wrimi kitap- her mektepte okutal 
mala .... anaaılrtn-. lkiaci ldta • 
... ela 7U'l••ıma bqJa•mıttu=. 
Ye iki ap kadar bitirilecektir. 

Ankarada ekmek 
gene ucuzladı 

Anlrar, 8, (Telefonla) - Bura· 
41& ekmek fiyatleri ,.niden 20 pr 
ra inmittir. Ba suretle 8 tündenbe 
ri eo para inmi! bulUDUyor-

Yeni gümüş paralar 
Anhra, 6, (Telefonla) - Ba· 

almakta olan yeni aümiit parala • 
na 1 •• 10 kunatluklan yeni sene 
hatmdan itibaren tedaYiile çıkart 
ı.cakbr. Fiaam b.abnlığı tarafın 
dan Awupadan ptirilen para ba 
ma itleri aütehaımı yazlfeami 
l»ldrmlt Ye raporunu h:.zırlamq 
br. Ba rapor yakında mecliae •• 
rıı..ı•ir. 

Bir iki hafta evvel, buğday fi .. 
yatlan üzerinde ihbltir vard'r. Buğ 
day fiyatlarının artxşı mısır ve di· 
ğer hububat fiyatlarmm artması • 
na sebebiyet vermişti. Fakat zira· 
at Bankam silolarındaki stok mal. 
lan piyasaya çıkardığı için fiya~ 
lar düşmüştür. Diğer taraftan huğ 
dağ tacirleri de fiyatların artaca
ğını ümit ederek ellerinde birik • 
tirdikleri mallan piyasaya ver • 
mek suretile fiyatlann inmesine 
yardmı etmişlerdir. 

Netice itibarile, Ziraat Ban -
kası, buğday piyasasında gayri ta
bii halin önüne geçmiştir. Fakat 
mısır fiyatları, buğday fiyatları • 
nm düşmesinden hiç müteessir ol. 
maml§tır. Son günlerde fiyatlar 7 
kuruştur. Halbuki mevsim başın· 
da 4 kuruştu. Mısır fiyatlannm 
yükselişi, ihracatı da durdurmuş .. 
tur. Romanya mısırları 4 kuruş, 
Arjantin mısırlan 2 kuruştur. Bu 
şerait altmda, Türkiye mısırları, 
dünya piyasasına nazaran yüksek· 
tir. 

Mısır fiyatlarmm bu derecede 
yüksek olU§undaki sebepleri 81'8§

trrdık. Ortada iki iddia var: Bir 
kmmı tacirler mahsulün azlığım, 
ileri süriiyorlar; bir kısmı tacir • 
ler de, piyasada Mısxr ticaretinin 
bir grup tarafından idare ,edildi
ğini iddia ediyorlar. Ziraat veki· 
leti, bu seneki mısır mahsulü hak
kında kat't bir rekolte neşretme • 

(tihniı olduiwlmı program Jll • ekmek fl]dlncle ildıd nevi çıkart· 
Janda banmddan Uaiwudt.e,. tıklan &6riiJmül, halkı kandıran 
göııderilecekür.. bu tmnedaıa alır oeu. veri1mif • 

Profeaör Ba7 Bi1anet bu Jil 1& tir. 
Bay Mahmut Esadm 18, Bay Y• • Bundan ba§ka bilbamı Bll&t 
suf Kemalin de sekiz dai var • ve Fener civarmda birJriaf fırmm 
dxr. nokBan olarak elnMk ~ aey 

Zehirli gazlar komisyonu 
toplaadı 

Zehirli gazlar komisJonu aza· 
lan ile kaymakamlar eltin vili.yet. 
te bir toplantı yapm1')arcbr. Bu 
toplantıda kaymakamlar mmta • 
kalarında zehirli gazlara kargı BI· 

ğmak olabilecek yerlerin birer lis 
tesini komisyona vermiflerdir. Ko
misyon azalan ve kaymakamJar 
salı günü tekrar toplaımcakJar • 
dır. 

diği için, elimizde mahaulUn milt
dan hakkında resmt maltmıat yok 
tur. Bu itibarla bir kmim tacirle • 
rin mah!Ul azlıima dair olarak 
verdikleri malfunatı ihtiyatlı te • 
Iakki etmek lAzmıdır. 

Mısır, ticaret borsasında mu· 
aınele gören bir madde olduiu f. 
çin, ihtikar hakkmdaki iddiac?a, 
borsa komiserliği tarafmdan tet • 
kiki edilecek bir meseledir. 

yar •tzıhırla evlere sattıkJan tes 
bit edilmit, bunlar çevrilerek ek • 
melderi müsadere olm»nupur. 

Atatürk köprüsünde 
TrelleJbia mt itleyecek? 

yeni J&Pılaeak -olan Atatürk 
köprülilnden geçmtk iilfJn Şeba
debaşmdan geçecek tramvay hat· 
tı içil blediye tarafından ,apdan 
istiml&k iti fimdllik geri bnkd • 
mıştı. Buna sebep, yeni köprllden 
geçecek nakil vasıtasmm hentlz 
kat't olarak tesbit edibnemesiydi. 
Belediye, köprüden tramvay de • 
fil, elektrikle ifliyeft fakat ray ü
minde gitmiyen tzelleybüs işlet
mesini dQaBndUiünden köprünün 
inşası bitinceye kadar bu hasada 
bir karar ven1ecektir • 

Trelleybüs, iflediği takdirde ray 
masrafı taaamıf edilndt olacak • 
t.ır. 

On Ahanlddar 
TraawaJ,larm &ı l&banhlda • 

tebinia öniiftt ıitmit. eski 
1annı döğdiiğü gibi zoria 
rmx da almıştır. Şükrü 
rqbr. 

KAVGA ETI11Jia -

Evlenme 
'IBkt Tanin yuralarm ... 

zetemlzln ilk zamanlanda .. 
a aıa-.ıanam.a ola o-1 
la merlnmnua kııı ve .A•lse,. 
he.uatal dahlU,• •tit41t•
.. ,. Zeki Ba1rkmm kar ... W 
yan Se'rinç'ln emekli talk1 
darrahman Barlu'm oflu 
doktor Ziya Barlu'la evı.-
n üpm l1oku 1"1P*ta 
alealannda yapdaeütır. 

Mlu...atna ..... 1ılr ~ 
nk blaa c-11......,..,, ..,..... ............. 
u ... hayat arbtl•fl• 
larmı slrerek aevtnlr, iki .,... il' 
Julak dllerlz. 

Bize göre, vakıa halinde, or • 
tada bir D1J8Jr pahalıbiı vardxr. 
Buğday ihtikArmda oldulu gibi 
alakadar dairelerin bu meseleyi 
de araştxrmalan ve ihtiklrm önfi· 
ne geçmeleri liznııdır. 

rında clwmak bir ay evvel )'Uak ----------:.

Mısır pabahbiDıdan en BiJa
de şikayet eden arasında glikoz 
fabrikatörleri bulunuyor. 
•Mımm yedi kurup çıkması tl-

7.erine glikoz fabrikalan da miif. 
küly mevkide kalmıtlardxr, 

edUmfpL 
Din bu Y88Iİ& vatmanıarm 

dikkat edip etmedikleri l9hrln 
muhtelif noktaJarmda daran • • 
bıta memarlan tarafmclan aösden 
geçirilmlwtlr. 

Bn Irada ......... ü
çer lira ceza yazrlm11, ön kapda. 
mı da bundan sonra daima kapa
lı buhmdurulıııası icaP. ettiil ilatar 
edi)mip .. 
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~ HÜNLER 
8til•111 : 22 llmll 

Çinliler fırsattan istifade 
etmek istiyorlardı 

Nihayet bu planın tatbiki za · 
inanı gelmişti. Birdenbire Hün or 
duian gerisin geriye dönmüştü. 
llünıer ile Çinliler arasında çöl · 
ler içinde büyük bir harp ~ -
lllıştı. Günlerdenberi birbirleri · 
ilin canlarına susamıŞ olan iki or 
dunun bu çarpışışı hakikaten deh 
§etli bir manzara teşkil ediyordu. 
İki taraftan attlan yüz binlerce ok 
ldeta havalan tutuyordu. Oklar · 
dan ve yaylardan çıkan sesler bu 
nihayetsiz çöllerin boşluklannı 
dolduruyordu. Süvarilerin atlan 
liiz ile buz edecek surette birbir
erile çarpışıyordu. Süvarilerin baş 
Uçlarında dalğalanan bayraklar 
bu harp kargaşalığı içinde akis · 
ler yapıyordu. 

Bu sırada bjrdenbire meçhul 
bir ses gürledi. Bütün ok sesleri ve 
kılıç şakrrtılarmr bastıran bu meç 
hfıı ses bütün harp eden askerle
ri oldukları yerde adeta dondur 
du. Acaba bu garip ve korkunç 
g\irüıtü ne idi'! 

İptida Çin ordusu Hünlerin im 
dadına gelen yeni kuvvetler ile ar 
kaıannm sarılmış olduğunu zan ·
hettiler. Korkunç akisler yapan 
hu meçhUI ses onlann arkasından 
teliyı ... rdu. Onun için Çin askerle 
ti dehşetle başlarım arkaya çevi· 
tip baktılar. 

Hayir bu ses hiç de inMn sesi 
değildi· Bu ses bir kara bulUt çö 
liin üstünden gelen kum kasırgası 
idi. Korkunç devirler yaparak ile 
rileyen ve tozu dümanı biı·birine 
katarak gelen bu kum kasırgası 
siirat ile Çin askerlerinin başlan 
tistünden ve saflan arasından ge· 
Çip gitti. 

Şimdi sıra Hün ordusunun idi 
'1e bu dehşetli kasırga onlar için 
felaketli oldu. Hün askerlerinin 
Yüzü kum kasırgasına karşı geldi 
ti için gözlerini açmağa imkan 
l'oktu. Hünler çöJierinin bu büyük 
lf eti ile mÜC'"'.dele edilemiyeceği 
hi de pek ala iyi biliyorlardı. O · 
llun için Hünler artık Çinlilerle 
harp etmekten vazgeçerek ve bu 
defa ciddi olarak ricat etmeğe baş 
ladııar. Çin ordularını nihayetsiz 
9Öller ortasında kendi başına hı -
taktılar. 

General Ho Kiu Ping bu uzun 
harp macerasından dönüp memle 
ketine avdet ettiği zaman büyük 
bir felakete düşmeden çöller için
den kuıtulmuş olduğuna dua edi · 
)Ordu,. 

Çinliler Hünleri onların ırkına 
hkrn olan düşmanlarından kuv · 
•et toplamak suretiyle bir kere 
llıağl(ip ettikten ve Hün ordulan. 
Ilı Mogolistan içerilerine doğru 
terilettikten sonra bu vaziyetten 
lzami derecede istifade çaresini 
dÜfündüler. Bunu da gene Hünle
rin etrafında yşıyan düşman ka -
hiıelerle uyuşarak ittifak yapmak
ta buldular. 

Çinlilerin Hünlere karşı aldık -
lari bu yeni tedbir onlan siyase -
ten Asya steplerinde tecrit et . 
!bekti. Çinliler bu siyasette mu -
~ffak olmak için büyük fedakir
~r yaptılar. Hünlere düşman o 
;:'_il Hu - Sium ve Leu • Lang gibi 
.._hileleri avladılar. 

Bundan sonra Hünler arasında 
bir talihsizlik devri başladı. Ka -
bileler arasında dahili ihtilaflar 
çıktı. Bu sırada Hünler memleke
tinde beş tane Tanju peyda ol -
muştu. Bunlardan her biri salta · 
nat hakkının kendine ait olduğu. 
nu iddia ediyordu. Hün ordulan 
başkumandanı ( Çeli) ile garp e
yaleti valisi (Ut.si) kendilerini 
kral ilan etmişlerdi. Diğer taraf -
tan valilerden ikisi de bunlara ba
karak saltanat davasına kalkmış
lardı. Mogolistarun bir ucundan 
öbür ucuna kadar Hün ordulan 
biribirleriyle çarpışıyodardL Bu 
suretle krallık davasına çıkmış O· 

lan her bir adam kendine mahsus 
bir bükUmet merkezi kurmuştu. 
Bu merkezlerinden her birinde 
ayn bir bayrak dalgalanıyordu. 

Hün kabileleri tarihleri yüksel
ten kardeşlik hislerini unutarak 
parçalanmışlar, her parça bir baş
ka adamın Hün İmparatoru ol -
mak davasının tahakkuku için di
ğerleri aleyhine mücadeleye ko -
yulmuşlardı. Dost dostu okla vu · 
ruyor, kardeş kardeş üzerine kı -
bç sallıyordu. Bu hali gören Çni
liler derin bir keyif ve zevkiçinde 
ellerini uvuşturuyordu. 

Bu devir tam Çin tmparatorla
nnın aradıklan bir zamandı. Şim-
1H Qia t6eearlannm kervanlaf'I 
Asyanm bir köşesindne öbür kö -
şesine kadar en geniş bir serbesti 
içinde gidebiliyordu. Çinlilerin 
hudutlara koyduklan bekçiler 
Hün askerlerinin artık uzaktan 
bile yüzlerini göremiyordu. 

Bu srrada Çin generallerinden 
biri müracaat etti: Hünler arasına 
tefrika düştü, askerleri biribirle . 
riyle harbediyor, bütün Hün mem 
leketini baştan aşağıya kadar ez. 
mek için küçük bir Çin ordusu 
kafi gelir. Müsaade ediniz de 
bunlann işlerini bitireyim." dedi. 

Bu müracaat üzerine Çin lm -
paratorunun vezirleri bağrışmış -
lardı: 

"Hünler için bir tek Çin aske · 
rinin bile kanını dölanek fazla · 
dır. Onlar kendi kendilerini vu
ra vura bitirecektir. Bunun için 
onları kendi hallemie bırakmak 
kifidir·" demişlerdi. 

Beş Tanju arasrndaki nifak ve 
ihtilaf bütün Hünler memleketini 
ölüm ve ıztrrap diyarı haline geti
riyordu. Herhangi bir Hün kabi -
lesi uzaktan bir atlı alayın geldi
ğini gördüğü vakit bu askerlerin 
düşman mr, yoksa dost mu oldu · 
ğunu bir türlü anlıyamıyordu. 

Bir zaman bu mücadeleler de · 
vam etti. Nihayet ( Çeli) nin as -
kerleri Tanju Tuyen'e mağlup of. 
du. Bu suretle Tuyen'in ordusu 
rakibinin geri kalan askerleri ile 
kuvvet bulmuş oldu. sJnra (Utsi) 
ile Tulunji aralannda şiddetli bir 
harp yaptılar ve biribirlerini kı -
np geçirdiler. 

Şimdi yalnız iki Tanju kalıyor
du. Bunlardan biri Hün saltana -
tının meşru varisi olan (Huhan • 
zi) idi. Diğeri de kuvvetine isti • 
nat ederek Tanju davasına kalk • 
mış olan, General Tuyen' di. 

(Arkan ,,.,. ) 

"Ulus,, un dil yazıları 

Türk dilinin 
gösteren 

orijinalitesini 
bir analiz 

Giineı - Dil 1 eorisine göre "Sağ, saeo, soğdi9an, söğüt, seghun, ~g'/ıun, 
cenup, siit, siyah,, kelimelerinin analizi 

SAC 
Altaylatdaa doğuya bakan Tür

kün iki taraf mı ifade için kullan 
dığı kelimeler tunlardır: 

1. SAG: etimoloj:k tekli ıudur: 
(1) (2) (3) 

(ağ + u + ai) 
(1) Al: Köktür. Türkün ken· 

diaini ıöaterir. (Burada Türk ken 
dini aünetin yerine koymuıtur). 

(2) A.: (. + •), ektir. Olduk • 
ça ıenit bir sahayı Ye bu aahacla 
bulunan ıüje ve objelerle uıJ sü
jenin münasebetini ıö.terir. 

(Al•): "Türkün bulunduiu 
Altaylardan bir tarafında uzanıp 
giden uha ve o aahadaki her teY" 
demek olur. 
(3) Af: (Aiu) mefhumunu ta

mamlıyan, tayin ve ifade eden 
aözdür. 

Kelimenin, kök ile ekin kayna,. 
mıt morfolojik ve etimolojik tek· 
li bildiğimiz (.af) dır. Kelimenin 
(.ag), (.ay), (.ak), (.ah), (.ey) 
(ay), (cey), (cay), (cala) Ye 
( ftig) tekilleri de vardır. 

Soı: Etimolojik teldi: 
(oğ + oı + oı) = ojONg. 

Son morfolojik tekli, ( aog) : Al· 
tayda bulunan Türk'ün aajmda 
uzayıp giden yerlerdir. Bu yerler· 
elen muayyen ve teabit edilmiı o· 
lan bir yeri batırlatalma: 

SAGO, 
SOGDlYAN 

(F..-611114) nın ıarbmda (Scwo) 
mnafrilm [Ztreff&n mnafı] ce 
nubunda (SogtliyanJ kıt'ası. 

Bu itaret ettiğimiz ırmak ve 
kıt'a sözlerinin etimolojik tekille· 
rini ( .ai) kelimeıinin etimolojik 
ıekJiyle mukayeae edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
Sal : (aj + aı + ağ + . ) 
Sago : (ai+aı+aı+oi) 
Sogtliyan: ( oğ -;- oı + og + . + 

(5) (6) (1) 
ut + iy + an) 

·(1) Ağ, of: Köldür, esashr. AI. 
taydaki Türk. 

(2) A•, as: Onun bir tarafında 
uzanıp ıiden her feY· 
(3) Ağ, q, og: Yukardaki mef. 

humu ifadeye yarıyan ek. 
Buraya kadar olan her üç keli· 

me: (Sağ, Sag, Sog) aynı mana· 
dadır. 

Analize devam edelim: 
( 4) Oi: Sağ tarafta olan bi: 

feyi ifade eder. 
(Sag + oğ = •agoğ = •ago: 

yukarda aöylediiimiz gibi bir ır · 
mağm adıdır. 

(5) Ut: (. + t·d), ektir. Ken· 
dinden evelki kelimenin anlamını 
tamamlar, tesbit eder. (Sogut) IÖ· 

zü, Türkün sağ tarafının adıdır: 

(Cenup) demektir. Kelimenin 
(Söğüt) tekli de vardır. (Süt"tl") 
tekli (Söfüt) teklinin hafifletmi 
tidir; "Cenup'' demektir. 

(6) /y: Cenupta bir' yeri göıte· 
rir. 

('1.) An: Altaylara nazaran Ce. 
nupta muayyen olan bir yere ya· 
pıtık olarak onun yakınında uza 
yan bir mıntakayı itaret eder: 
(Sogtliyan) mıntakası. 

SöGOT 
Hatıra - Bizim (Söğüt) kasa· 

basına verilmit olan isim, Altay· 
ların cenubunda o isimdeki meıe 
li (Sogut"tl") un dıdır. Bilindi· 
line göre halk, ( Söfüt) sözünü 
(Sofrıt) diye teliffuz eder. Fazla 

olarak "Söiiit" kasabasında veci 
varında hiç bir söğüt ağacı dl\ 
yoktur. 

Not: 2 - Akaylann cenubun· 
da, Tibetin timalinde bir kasaba 
vardır. Onun adı da (Süt) tür. 

SEYISTAN 
Not: 3 - Türklerden Altay ce· 

nubuna inen uluslann adı da (Sa· 
ka) dır. Yani (Saf), cenup Türk
leri demektir. Bu Türklerin Sor· 
t/i7GJ1'm daha cenubuna inerek 
yerleflikleri mmtakaya da (Sohf 
+ atan) = (Sah.tan) veya 
(Sey + Utan = Seydtan) derler 

SEYHUN 
CEYHUN 

Kökün (Sey), ve (Cey) tekille· 
rinin Türk dilinde kullanılııım 
canlı bir iki misalle ıösterelim: 

1- Seyhun 
il-Ceyhun 
Bu iki aöz, Aral gölüne akan 

iki ırmak adıdır. 
Etimolojik tekilleri: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
I . Seylmn:(ei+ ea+ ey+ eh+ un) 

11- Ceyhan: ( ei+ec+ ey+ eh+ un) 
( 1) Eğ: Altaydaki Türkü ita · 

ret eden kök. 
(2) E•, ec: (. + ı-c), ektir. Ol 

dukça uzak bir aaba ifade eder. 
(3) Ey: Kendinden evelki mef

humu tam•mlar ve ifade eder ek· 
tir. 

(Eğ + n + ey = eğeıey=•ey) 
ve (ei + ec + ey=eğecey=cey) 
Her ilii kelime ''1saklm•• anlamı· 

nadır. Buradaki ( cey) sözüne tek· 
d 

... . , 
rar temaı e ecegız. 

( 4) Eh: Uzakta bulunan bir ob· 
jeyi tayin ve ifade eder. 

(S) Un: Söylediğimiz obje ki 
Altaylara nazaran uzak bir yer 
dir; ifte onun bititiiinde bulu· 
nan bir teYdir. 

Seylw:a, Ceyhun: Yukarda İp· 
ret ettiğimiz gibi Türkün (cenup) 
adını verdiği sahanın ittisalinde 
iki nehirdir. 

Anadolunun cenubunda bulu
nan diğer iki nehre de Türk 
(Seyhan) ve (Ceyhan) adlarını 

vennittir. Her iki kelime aynı 

mefhumları gösterdiği halde, on· 
ları biribirinden tefrik için birinin 
batına ( •) yi, diğerinin batına d• 
aynı kategoriden olan (c) yi koy· 
DlUflur. 

CENUP 
Şimdi l\·karda tekrar temaa e

decejimizi söylediğimiz (Cey) 
ıözüne bakalım. Bunun (Ceğ) 
tekli de Yardır. Anladığımız gibi 
manaıı, uzaklıktır. Bu söze sıra 

siyle ıu ekleri ıetirelim: 
(1) (2) 

(ceğ + en + up) 
( 1) En: Kendinden evelki s5 

ze, yani uzaklığa yakın olan bir 
mefhumu ifade eder. 

(2) Up: Uzaklığa yakın olan 
mefhumu tayin, tespit ve ifade 
eden, ona iıim veren bir unsur 
dur. 

(Cei +en+ up = ceğenup) 
[okunmıyan "i", telaffuzdan dü· 
terek kendinden evelki vokali 
biraz uzatır; kelimeyi öyle telif. 
fuz edersek] CENUP olur. Mana· 
aı, "Altaylardaki Türkün sağında 
uzayan en son sahalara bititik O· 

larak uzayıp giden yerler" deme1r 
tir. 

Miilalaaza: Yukardanberi yap· 
biımız analiz bize ıösteriyor ki 

Türk'ün, "cenup" mıefhumunu an
latmak için ilk de•irde ilk def& 
olarak kullandıiı 'ilk aöz: (Saf) 
olmuıtur. Bu ı&zün delalet ettiği 
anlamda mahdudiyet vardır. Bu· 
nun böyle ohnası pek tabiidir. 
Çünkü Türk, henüz Altaylarda&hr. 
tanıdığı aaha mahduttur. Fakat 
dolatmaja bqlac:bktan aoara aa· 
lıyor ki bu saba tamcbimdan fu. 
la imtidat ediyor. Bu anlamı ifa· 
de için (Siit"I') eözünü yarab· 
yor. (Siit) aizünün anlamında. 

"vüaat, hayret ve kaybolmak, 
mahvolmak" mefhumlan YWD'. 
Bu da pek tabiidir: ilk JUTUlll· 
dan, Altaydan cenuba yayılan 

Türkler, dilfündülderinden çok 
fazla ıeniı aabalar içinde bGtia 
bu vuiyetleri seçirmiftirler. 

Pekaraki'nin Yakut dili lisatin· 
den: 

Süt: "Kendini kaybetmek, f&la
lamak, kaybolmak ( 91ya haldaa
da), yokolmak" demektir. Mae· 
li.: "ot siiten" (ıüt + en) crrr = 
ot yok oluyor". 

Burada ( aiiten) kelimesini ua· 
liz edelim: 

Süt: Altaylardan Türkün aatı· 
na doğru uzanıp ıiden aabanm • · 
dıdır. 

En: Bu aahaya yakın olan dit~ 
bir aabayı göaterir; demek ki ba 
sahaya yaklqan her teY AltaJh
lar için kaybolmut, yokollllUf ... 
yılır. 

Siit kelimesinin aynı anlamda 
olmak üzere birçok miiftaldamu, 
Pekaraki'nin Yakut Dili LCiıatin· 
de görmek mümkündür. 

Türkler, Altaydan çok uzak 
zannettikleri (Süt) mmtakaanu 
tamdıktan ıonra ıördüler ki Ü· 
ıündükleri mefhumu ifad.7e 
(Süt) kelimesi de kifi· ıel..._ 
lıte ondan sonradır ki (cenap) 
kelimesini yarattılar. Y oba lııu b 
limeyi aıla cenupta hazır bu1-
dılar. Çünkü, zaten cenupta sa.le 
nü açmıı olan bir mahlUkma, (Ce
nup) mefhumunu anlıyabilmek 
için, ondan uzaklqarak Alta1lara 
kadar gitmesi lazımdır. Hali.ki 
tarih böyle bir vak'ayı busüsae 
kadar kayetmemittir. 

Araplar cenup kelimeainin ma• 
nasını bilmezler. Onlar sadeeet 
"Elcenup = MiiteleahiU fi,,.,,,r' 
derler. 

"Cenup" aözü Arabm olaydı, 
Türke nazaran cenupta bulun• 
lu için (Ceyltıın) denilmit ola• 
nehre Arabm, ıimal mefhumu ile 
alakadar bir iaim vermeai icap • 
derdi. 

SiYAH 
Not: 4 - ( Cey) sözünün ark&• 

datı olan (Sey, Siy) sözünden d• 
(ayalı) kelimeıi ÇlKmlflu. Bu 
Türk kelimesinin maauı Altayla. 
ra nazaran "görülmifea, tamnml• 
yan"; orada her teY Türkün ~ 
zünden ''kaybolan, mahvolaa" 
mefhumunu ifade eder. 

(Siyah) sözünün orijin ...... 
ıüneş ve ıtılda alikalı delile 
Bunda asıl "uzaklıkH mefhU11111111 
dan doğan müphemlik anlamı Yare 
dır. Tabii cenubu bilmiyenler ti• 
mali de bilmezler. O kelim.,i •• 
yaratan yine Altaylardan dünrara 
seyreden Türklerdir. [1] 

[ 1] "Şimal,, ve onunla allkalı a<szte 
rin analizini yann yuacapz. 
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... Havacılık aleminde ... 1 
Saatte 900 kilometre 

Simsiyah gökaltında uçacak, gideceğimi2! 
yere kadar yeryüzünü görmiyeceğiz 

Londradan lvevqorka 6 saatte! 

· 'Ofuz yıl önce uçan il:K adam l 
saatte kırk mil hrz1a hareket et · 
mişti. 16 yıl sonra saatte 120 mil 
yapan tayyareler, sivil tayyareci
lik devrini açtr. Bu yıl saatte 270 
mil sür'atle hareket eden tayya· 
ı·eler yapılar. Yarış tayyareleri i· 
çinde saatte 441 mil yapanlar var. 
O halde yakında 500 mil (900 ki
!ometre) yapan tayyarelerle mi 
s:arşılaşacağız? 

Hız arttırmanın en kolay ça· 
resi mukavemeti azaltmaktır. Bu· 
mm da en basit çaresi yüksekte 
uçm.a}<j:ı.r, 1,qJ)OO kadem yüksek . 

. ·-

fe rüzgarm mutfavemeti yarı ya·r 
rrya iner. 60,000 kadem yüksekte 
i::-e bu mukavemet ancak onda bir 
derecede hissedilir. Fakat rnotör· 
leri dıe ona göre hazırlamak icap 
ediyor. Bugün bu motörler 16,000 
kadem yüksekte hareket için ha . 
zırlanmış bulunuyor. 

30,000 kadem yüksekten uça
cak motörleri yapılmışsa da bun
lar henüz pek azdır. 

Uçmak için normal irtifa 19,000 
kademdir. Bunun daha yüksekli· ı 
ğinde insanın yardımsız teneffüs 
etmesine imkfın bulunm;.- '11ğı ok-

.. -
• 

sijen masl<esi K'ullanrlır. Pilöllar 
bunu kullanmakta iseler de yol • 
cularm bunu kullanmaları pek 
biçimsiz oluyor. Onun için tayya· 
releri bu ~eraite göre hazırlamak 
için tertibat alınmaktadır. 

Bu yükseklikte uçulduğu za · 
ınan yolcular, gökyüzünü, beyaz 
bir sis tabakası, yeryüzünü perde
liyecek ve yolcular arzı görmiye
ceklerdir. 

Pek yakın günlerde ta.hakh-uk 
edecek olan bu projeler sayesin · 
de Londradan Nevyorka altı sa · 
atte gitmek mümkün olacaktır. 

Bir amele şefini 
bıçakladı 

jZiraat \J bankası.?ın Bu~da) r C:vkaf deposundaki eserler 
dagıtma musaades ı Bir müddet eYel evkaf depo · 

!zmir, 6 (Özel) - Alsancak · 
ta şark sanayi fabrikasından bir 
ay önce işten çıkaıılarak aç kalan 
amele Kuıtdeli :Mehmet gece yo
lunu beklediği iabrika şefi Türk 
tabaalr Firuz Kripsini bıçakla üç 
yerinden ağır surete yaralamış · 
tır. Kaçan Kurtdeli "Mehmet takip 
edilmektedir. 

Bir idam kararı 
İzmir, '(Kurun) - Turgutlu · 

nun Verici köyünde l\Iehmet a . 
dmda bir hizmetçinin seksen lira· 
smı almak için başını kesmek su
retile öldüren Kürt Mehınedin 

bir 

Memleketimizin muhtelif mm - sundaki eski eserlerin tasnif edil 
takalarmda 936 ekimi için tohum diğini yazmıştık. Bu işte çalışan 
hık buğdaya ihtiyaç hasıl oldu · komisyon çalışmasmı önümiizdeki 
ğundan bu ihtiyaçları şimdiden hafta bitirecektir. !şe yarayan e ·
karşılamak iizerc Ziraat banka · serler müzelere gönderilecek, işe 
sına ev\•elce verilen bir milyon 1ı yaramryan kısım da müzayede su 
ralık buğday dağıtılma müsaade - retile satılacaktır. 

sini 2 ınilyon iki yüz elli bin lira "'"""'"·"-"''"..,""'""""""'""'""""'''"''-""'" .. "' .. "'"'""""_ ' .... 
ya çıkarmak için bir kanun pro · 
jesinin hazırlanmasına başlunıl · 
nuştn·. Yakında bitecek olan pro · 
je derhal kaınutaya sevkedilerek 
miizakere edilecktir. 

~lanisa ağır ceza hakyerindeki 
muhakemesi bitmiş, Kürt illehmet 
idama mahkum edilmiştir. 

AVUKATLARIN TOPLAN! · 
ŞI - Avukatlar Bürosu yıllık top 

lantısmı dün öğleden sonra Halk 

evinde yapacaklardı. Fakat üye · 

nin çokluğu gelmediği için top · 

lantr öniimüzdeki salı gününe bı· 
rakılmıştır. 

oyuncakçı dükanınız olabilir 

-- Ancak bu re
simleri keserek 

ilu resmi bir mukavvaya ya - bir iplik gerini.l. Daha sonra oyun rcr mukavva iiıcrine yafo;tırdık· 

pıştırmız Daha sonra oyuncakla · cak resimlerini bunların üzerine tan sonra kesk;n bir çakı ile ke · 
rr birer birer keserek uçlarını çi . asınız. Kenarlara çizili yerleri bük narlarm<lan kesiniz. Ve bunları 
zili yerlerden bükünüz. Daha son tünüz mü dükkanın güzel güze) da dünyanın içinde durdurun. Ne
ra kenarlara yakın olan noktala · durduğunu göriir8iintiz. Daha son· t1ccde ~~izci bir mağaza sahibi o
rı deliniz bir uçtan bir uca kadar ra satıcı kız çocuğu ile oyuncak luısunuz ! 

satın almak için, gelen çocuğu bi-

ro Ş~rida_Ô_ Bu~d~~~ ~] 
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Cenup kutbunu araştır-
ma ya çıkanlar ne oldu? 
Seyyahlar, yüz milyon sene evvel 
yaşamış bazı hayvan fosillerini 
bulup meydana çıkaracaklardı 

yısile arzın diğer taraflarında ktt 
hk ve ekonomik buhran cıkıp çık 
mıyacağı vaktmdan evvel öğren • 
ınek mümkün olacaktır. 

Bundan bir hafta, on gün kadar 
evvel (Ellesvorth) ve (Keyon) is 
minde iki fen adamı hususi suret · t 
te yapılmış bir tayayre ile cenup 
kutbunun buz çöllerine doğru tet· 
kik seyyahatine çıkmışlardı. Fran ltallJan askerlerinin 
sız gazetelerinde okuduğumuz taf Şarap şişeleri 
silata göre bu güne kadar bu ilim Bir Fransız gazetesinin DoğıJ 
ve tetkik yolcularından hiç bir ha Afrikasma giden muhabiri ya • 
ber alınamamıştır. Onun için da · zıyor: 

ha şimdiden akibetlerinden şüp · "Musavva sıçaklık paytahtr, si' 
he edilmeğe başlanmıştır. nekler cenneti! Buradan yazın göl 

Bu mesele (Le Journal) gaze · ge de ( 48) dereceyi bulan ter • 
tesi kaşif (Ellesvorth) ın hareket ınometre şimdi (34) derece üze· 
etmezden evvel yazarak gazete i rindedir. ttalyanlar Eritrenin b\J 
daresine bıraktığı bir makaleyi mühim limanına son takviye kıt · 
neşrediyor. Kaşif bu makalesin · alarmı çıkarıyorlar. Bunların çoğıı 
de seyahatin maksat ve gayesini siyah gömleklilerdir. Burada gö • 
u~un .. uzadıya anlatıy~r. t.nsan gö nüllü olarak İtalyan ordusuna gi• 
zu gormeyen, fakat şımdıye ka - ren bazı ttalyan mebusları ve a . 
dar üzerinde tetkikat yapmak is · • .. . 
teye f d 1 · · b" t" yanı da vardır. i\ılusavva lımanın· n en a aın arı ıcın ın ur · . . . . 
Iu .. tehl'k ı ·ı 'b kl
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k t . da en zıyade dıkkate çarpan cı 
ı e er ı e e · eyen u up . . h 

buz Ço .. ile · d .. v w. 1 . bet askerı kıtalarm tahmıl ve ta • 
rın en. ogrenecegı şy erı 

izah ediyor. (Ellesvorth) ın kutup liyesi ile eşya tahmil ve tahliyesi 
seyahatinden en ziyade elde et _ arasındaki idare farkıdır. Asker • 
mek istediği maksatlardan biri ler tabii olarak askeri teşkilat va· 
bundan yüz milyon yıl evvel ya · srtasile çıkarılıyor. Fakat eşya yül< 
şamış olan bazı hayvan fosilleri · leri sivil liman teşkilatı ile tahli• 
ni arayıp bnlmaktır. Kiışif bu hay ye olunuyor. Eğer bu limanda bil .. 
van fosilleri arasında taıihten ev tün tahmil ve tahliye işleri as • 
velki devirlere ait süıünücü fiay · keri bir teşkilat tarafından idare 
vanlann, hatta memeli hayvanla · edilmezse kasalar içinde ısınan 

nn iskeletlerini bulabileceğini, şarap şişeleri patlayacak, ve bü • 
arz üzerinde henüz insan bulun · tün konserveler bozulacaktır!,, 
madığr devirlere ait olan bu nevi D .. k kl _, l 

11 iskeletlerin keşfinden büyük ilmi ungayı OlJl a uo aşa 
neticeler alabileceğini ümit edi · seg1Jahlar 
yor. tlave edelim ki, bu zat bun · Sofyadan bildirildiğine göre 
dan evvel iki defa daha cenubi dünyayı kayıkla dolaşmakta olan 
kutba seyahat etmiştir. Geçen kış dört Macar gazeteci Tuna nehrin· 
yaptığı ikinci seyahatinde . cenup den ,geçerek Varnaya gelmişler • 
kutbunda bir takını ağaç fosil · dir. Şimdiye kadar bu seyyahlar, 
leri bulnm~tur. Bunlar öyle bir de Hindistan, Çin ve Japonyayı do· 
vire ait idi ki, o zamanda arzın laşnuşlardı. 
başka taraflarında bu ağaçların Varnadan, Karadeniz yolile Ak 
nesilleri münkariz bulunuyordu. denize çıkacaklar ve Afrikaya 

(Ellesvorth) m ehemmiyet ver doğru yollanacaklardır. 
diği bir mesele de şudur: 

Acaba (inlandsis) denilen ve Yosef Fiş isminde olan gazete -
(8,000,000) kilometre murabbaı cilerden birisinin söylediğine ba • 
genişliğinde bulunan cenubi ku . kdırsa, Kısmet isminde, ve yedi 
tüp buz çöli.iniin sahasi genişli · metre uzunlukla bir buçuk metre 
yor mu, yoksa olduğu gibi duru ğ·enişliğinde olan kayıklan ile bu 
yor mu? Hiç şüphesiz bu nokta - seyyahlar şimdiye kadar çok ra • 
nın anlaşılması da insanlrğm yer hat gezmi~lerdil'. 

yüzündeki hayatı ve istikbali için Yeni bir gükselme rekorıl 
mühim neticeler çıkarılmasına yar 
dım edecektir. 

Cenup kutbünde tetkiki icap e 
den mühim meselelerden biri ele 
buradaki buz çölleri ile arzın di · 
ğer taraflarındaki iklim ınünase · 
betlerini tesbit etmek-tir. Filhaki · 
ka bu gün malum olan hakikat şu 

Rus tayyarecisi Kokinaki 20 
son teşrin günü, hususi surette i .. 
mal olunan bir kişilik tayyaresi i· 
le 13,000 metreye kadar, ertesi gii 
nü ise 14,575 metreye kadar yiiK
selerek, İtalyan tayyareci Renatıı 
Donatiyi 142 metre ile geçe:el< 

dur ki, cenubi kutupta hararet de hava yükselme reko~·unu kırmış .. 
rcccsi mütad olan nisbettcn daha tır. 

dü~ük olursa Cenubi Amerikada Kokinaki tayyaresine lazım ol • 
kurakhk baş gösterir. Halbu ki, duğu ınikdardan bir direm faz -
Cenubi Amerikanın hububat tar · la benzin almamıştır. 
laları dUnyanm bh·çok yerleri için --------------
yiyecek anbarı hükmündedir. Bu 
rada kıtlık olunca yer yüzünde 
derhal bir yiyecek bulwamdır baş 
lar. (Ellesvorth) m ifadesine gö 
re cenubi kutüp sahasında yer yer 
meteorolojik istasyonlar tesis o • 
lunduğu takdir de burada elde e · 
dilecek meleornlojik mah1matu 
göre Cenuhi Amerikada ve dola. · 

Çalınan paranın 1000 
lirası bu'undu 

İzmir, 6 (Özel) - · Bir oteld8 
kereste tüccan Şevketin odasın~ 

aldığı Şakir isminde birisi 1700 
li rasını çalarak kaçmıştı. Hırsıı 
Kivilhisarda yakalanmr~ ve para· 
nın bin lirası bulunmuştur. 

I 





1 Hil<aye Ka 'ID isterse •.• - F'ansızeadan i 

cndisini daha ilk bakışta 

tamdım: • 
- Vay, sen misin Rubo? Gün 

aydın! Birbiıimizi görmeyeli asır 1 
lar oldu. Nasılsln?· Karın iyi mi? 

Cevap ye}meai. Biraz tuhaf · 
laşmış ·gibi ·gi.ilUmsedi. Ben, onu 
görmeyeli yirmi yıl · olmuŞtu. Tabi 
'.i bu kadar uzun bir görüşmemek o 
1Ünca birbjl'İmizitı -vaziyetini hak 
kile bilemeyiz. Belki de karısın · 
dan söz açrna.k1a bir çam devirmiş 
oldum. Bunu düzeltmek için de · 
dim ki: 

- Ben gerçekten apdalmışım ! 
Seni evlenmiş sanıyorum. 

- Aptallık fa~an değil. Eğer 
ladlen öhn,ü~s.e gerçekten acırım. 

Fnl't'at )"nlfü'z k:ıldığlma o · kadar 

s2vitt'iyoı Um 'ki. ... 
- Anlaşıldı, senin bir ·aerdin 

var azizim. Şunu bana anlatsan 
a! 

- Ne taraftan başlayrm bil · 
mem ki ... Hatırlıyorsuq ya mek • 
tcpte leyli olmak içi!l müsa~aka · 
ya ginniştim de başaramamıştım. 
Ondan sonra da talihsizliğim böy 
lece sürüp gitti. 

Paristc bir ,şey yapamryacağrrm 
anlaöım. Tur şehrine gideyim de· 
dim.: Orada hastahanede -geçirdi· 
ğim iki yrl~ ,anlatmak uzun olur. 
Bir asistanımız vardr. Onu sen de 
tanıyacaJss;m. Hani canını, şu saf 
Baro yok nıu? Pa.risi~ bilmem han 
gi hast.ah~nesinde profesör Dü · 

verniyenin asistanı. l_şte o! Onun· 
la çok iyi anlaştık. Ama ne kadar 
saf adam biliyor musun? Adeta 
ihtiyar bir çocuk, kitap buaalası ! 
kafa&mı kitapları arasına soktu · 
mu, dünya yansa umurunda de· 
ğil. 

Bir gün bir ziyaretten geliyor · 
ôuk. Bana yavaşça dedi ki: 

- Bayan Delonm tanıyonnu · 
sunuz? 

Bir dakika düşündüm. Şüphe· 
siz b ızı pek güzel tanıyordum. 
Bi~ giW tramvayda buluşmuştuk. 
Karşımda otunıyordu. Yüzüne 
baktım. O da bana baktı. Yavaş .. 
ça gülümsedik. Sonra birkaç söz 
konuştuk. Bu gibi tesaoüf1erin ge 
çici bir şey olduğunu bilirsin. Fa· 
kaç lıer nedense bende bu kızla 
birlikte tramvaydan inmek arzusu 
uyandı. Yalnız hastahaneye gel -
mezden önce inmesini temenni e · 
diyordum. Bu suretle bir müddet 
birlikte yürüyebiliraik. 

Lakin olacak bu ya, kız tam has 
tahane önünde inmez mi? Tabii 
ben de indim. Onun peşi sıra git · 
meye başladım. Bayan Delorm 
hastahaneye doğııı yollanar, ka · 
pıya g~lmişti. Benim de içeriye 
girdiğimi görünce ilkin şaştr. Son 
ra cana yakın bir gülümseme ile 
yüzüme baktı. 
Akşam havadisi aldım. Meğer 

bizim Baro baba, bir kız katip al
mış imiş. Bütün notlarım bir ara · 
ya toplayarak ona yazdırıyormuş. 

~- ·Jradığım Kadın 7 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı I• 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

Zaten aşk1arrn çoğu anlaşma ile / 
bitmez. Fakat her, anlaşmadtm nşl< 
fr.,,kı:rır; demek ki onu biz yaratıyo . 
ruz. 

1stanbu1a döndük. Leyla artık has. 
tahn\leye gitmedi. Bir ay içinde · ve 
yarı )arıya kendi elinin emeğiyle en 
güzel insan yuvasını kurdu. 

Her sabah uyandınım 7.a.man onun 
yaiıı~daki yerini boş buluyordum. 
Çlinkü d,aha önce kallnyor, her şeyi 
kendi eliYie hazırlıyor. yahut gözü • 
nün· önünde-hazırlatıyordu. 

Zaten hayattan hoşlananlardır ki 
erken kalkarlar, çünkü erken uyan • 
mak ve kalkmak, yaşamağa erken 
başlnmtıJ_t demektir. 

Fyanrr uyanmaz yntaktan fırlryor. 
dum. 
Yaz}erjmi~de aşkın en derin ve en 

güzel gülüşletj bulunuyordu. 
I.eyl~ kendisini daha alımlı göste. 

ı·en bir ~b<J,hlıkla yanıma' otururdu. 
Bembe'yaı ~lariyle insanın rqhu. 
na giiliimsiyen bir masanın başında, 

Bölem: 68 

çayı, reçeli, peyniri, südü, zamanına 
göre bal ve kakao u ile tam bir kah . 
'·altı yapıyoruz. 

O da benim kadar iştahla yiyordu. 
Beyaz önlüklü genç ,.e güz.el, şen 

bir hizmetçi kız işlerimizi yapıyordu. 
Vaktiyle böyle bir tek kahvaltı e . 

demediğim sabahları, her yemekte 
karşıma çıkan pis ve suralq'fzları, bu. 
runsuz kocakarıyı hatırhyarak Ley . 
laya sordum: 

- Bu Jmdnr güzel ve şen hizmetçi. 
den çekinmiyor musun? Belki heni... 

Gülümsedi ve sözümü kesti: 
Kıskanmadığımı söyliyeceksin, de. 

ğil mi? Kendisine gü,·enen kadın ne. 
den çekinsin? ... Dk hizmet~i tam bir 
ev kadını ile kendi~i arasındaki farkı 
hiçbir zaman dolduramaz. Halbuki 
güzel, sevimli ve şen bir hizmetçi gü. 
zel bir sofra ve salata gibi insanın iş. 
tabını da açar ... 

Zübeydenin kulakları çınlasın ... 
Kahvaltıdan sonra onunla konuşa 

l\onuşa giyindiğim için hem yavaş o. 
luyordu, hem de vaktin geçtiğini an. 

1şte bana sorduğu kız bu idi. Ken
disine kat'i bir cevap vermekten 
çekindim. Tereddütle dedim ki: 

- Evet tamyorum. Yani... bir 
gün görrt)liştüm. 

- Nasıl buluyorsun? 
- Eh, şöyle böyle! Oldukça na 

zik. Bulunmaz bir şey değil l 
- Ama zeki kız! 
- Belki, fena değil! 
- Bilgisi de var. 
- Şurdan, hurdan bir şeyler 

öğrenmiş olnıalr. 

- Çok 1yi giytniyor. 
Baronun yüzüne baktım. Za. • 

vallr adam kendisile alay ettiğimi 
sanıyor, kızanyordu.YaV'aş bir ses 
le sözlerini bitirdi: 

- Bilmem, benim hoşuma gi · 
diyor. lyi bil' ailenin kızr. Sevim 
li, nazik, kısacasr iyi bir kız. 

Altı ay sonra, tatil dolayısile, 
hastahaneye gitmiyordum. Baro · 
dan bir me\<tup aldım. Katibile ev 
lendiğini bildiriyordu. Güldüm. 
Herhalde bu evlenmenin çok sür· 
meyeseğine hükmetmiştim. Ne o· 
lursa olsun bana bir vazife düşü · 
yordu. Tebrik etmek için ziyaret 
!erine gittim. Baro da orada idi. 
Kadın beni yine o cana yakın gü
lilmsemesile karşıladı. Sonra, bir · 
likte bir çay içmek için arasıra 
ziyarette bulunmamı söyledi. l · 
kinci bir gidişimde onu yalnız 

buldum. Karşı karşıya oturduk. 
Bana bir kağıdr uzattı: 

- Bunu okuyunuz. 

lnmıyordam. 
Bana hatırlatu-ordu: 
- Saat dokuza geliyor, Ferit! ... 
- Şimdi bitiyor, karıcığım .•. Gide. 

ceğim ... Ne yapayım, kabahat sen • 
de ... Bana öyle bir yuva yaptm ki bu. 
radan ayrıhımıyorum. 

Ben hızlanıyordum ve uyla da yar. 
dım ediyordu. 
Kapıda öpü:.erek ayrılıyoruz. 
- AJlahasmarladık, canım ..• 
- GOie güle .. 
Kö"eyi krvrılıncaya kadar arkam • 

dan bakıyordu. Ben de ikide bir ba. 
şımı çeviriyordum. 

Ellerimizi ~llıya.rak yahut bakış 
Yeya gülümseyişlerimizle selamlaşı • 
yor uz. 

tşler yolunda gidiyordu ve ~ok fyi 
çalışıyordum. 

Hastalarım yeni ve görüJmemi~ 
derecede usta bir doktor bulmuşlar 

gibiydi. I.eylftnm elleri böylelikle on. 
lara kadar uzanmış oluyordu. 

Evinden ve karısından memnun bir 
adam isinde ne çnbuk ilerliyoı·. ! 

Günün geçtiğinden haberim olmu· 
yor. İçimde derin hfr rahatlık var .. E
ve nit hiç hfr ylikiim yok. Yalnız işi • 
mi düşUnUyor ve ontlr.la uğraşıyorum. 

İşten sonra arkada larla bir ince
Jeme yaparsak. faydah •hir konferanc;; 
o1ur.o;;a, hir toplantı J:izım geJirse hiç 
çekinmeden kalabiliyorum. Bir saat, 

lzmirde incir, uzum, 
zeytinqağı 

İzmir> 6, (A.A.) - 935 yılı in 
cir rekoltesinden halen elde bulu 
nan mtktar 8,500 çuvaldır. Bunun 
1500 çuvalı istihsal mıntakasın · 
da, 7,000 çuvalı da İzmir ihraçat 
çılarının elindedir. tncirlerimizin 
noel yortularında tükeneceği an · 
!aşılmaktadır. trıcirlerimiz Isken 
deriyede aranmaktadır. 

7 ve. 9 numaralı üzümlerde 10, 
8 numarada da 5 para yükselme 

Kadıköy Halkevinio 
konseri 

Kad1köy halke,ıinin ilk bürü' ~ 
seri 9 birinci kanun 93S pazartıtl,,.. 
~mı saat 21 de Süreyya sineınas lif 
verilecektir. Alaka ile bek1od 

şıı • 
konserin programıada \'agn~~: eri, 
bert gibi !Jüyük ga.rp kompozıtorl 
nin eserleri vardır. • 

Ayrıca orkestra ile ele bazı ,_r:.,. 
lar çalın:ıc:ak 'fe konserden: soıtO ~ 
kevi temsil ahesi taralmdaıl lıil' .,..-
dcJik (Mahcuplar) ko ecfiSi ~ 
caktır. _/ 

B .. -• • • filo'711D 
vardır. hLlnbut Bet~dnı~sı 15 de 

Onlimüzdeki yıl içinde zeytin Sehir1i"yatrolU ';occk T~ 

~;ff i1~:~z:m:=~~~~ise~:i; J 11111111111111111'1 J\k!a~ :' 
şubesi Ege bfügesinde yetişen zey ' 1'1111 r SAZ, cAZ. 
tinyağı nüm un esinin tahlil edilmek ı Yazruı: 
üzere İstanbul ticaret tahlil Tabu m Ekrem ReP 
ratuvarına gönderilmi~ir. Müzik· 

•·ıı-ınım11111ıuwıının1t11•..,,_,_M_,_,,,....,,.,"'lfl- 111111111 Ce~al R;~ 
Dedi. Okudum. Hayretimden ağ Fransı• 

zım açrk kaldı. Bir şey söyliyeme· "" tiçalTOSll 
dim. o, yine ayni çıldırtan gülüm· HALI\ OPERETi 
semcsile dedi ki: Bugün mntine 

Snat 16 da 
- Gördünüz mü? !Ik işim, be Ba akşam ro.:m d:o ll!'C!'r.MfP--:C~ 

lediyeden, hastahaneye asistan ta SEVDA OTELi 
yin edildiğiniz emrini çıkartmak Büyük fantezi ınlilı\'l.r·:.:.;ı.,.~ 
oldu. Bunun dahası var. Kocamın Operet 3 perde 

o kadar çok hastası var ki, husu · Son hafta sJf 
GiŞ'e gündüz nç_ıktır. T'efefon: _41 tfll 

si bir klinik açması lazım. O, bu· Fiyatlar :2:l-!l0-7r>-l0:> Loca 460-1" 
na cesaret edemiyor. Fakat yapa· Pek yakında TELLi TORNA 
cak. Çünkü ben böyle istiyonım. Yazan: /Ualımnt ı·eoo-n ,J 
O zaman size yeni bir memuriyet MüıHt: s~zai te Seyf ,tldin ~ 
açılmış olacak. Kocamın yerini A 1 • E .. S Jl 
siz tutacaksınız. ıvaşzt - rtugrul a 

HALiDE 
Şaşkınlığım son dereceyi bul . Selızadcbaşı TORAN Tıyatrosurıd' 

muştu. Mırıldanır gibi sordum: Bu gece snat 2Q',:m da 
- Fakat neden? Niçin? An· •• 

lamryorum, Bayan! Koltuğunu be- HULLEC 
nimkinin yanına getirdi. Komedi 4 çerc!e 

- Açık konuşalım, dedi. Ko · Yazan: R~.at !:'uri 
cam bana her şeyi anlattı. Ukin i Cumartesi • Paz::ır 
kimizi evlendirmek istiyormuş. Si yalnız matinelerde 
zinle ben bir yaştayız. O ise biz - HAMLET 
'den yirmi yaş büyüktür. Ben ara. Her tarda tramvay. Telefon:~ 
'drğım gençlik sevgisini onda bu · olsun. 
lamazdım. Sesi hafifleşmiştL Duvara döıı' 

Bir kadının istediği şeylerin ol dü, artık bir şey söylemiyordU··r 
maması kabil mi? Hele böyle gü On sene om~·J kansile bl • 
zel, sevimli olduktan sonra ... Bir likte yaşadım . Fakat sorroO 
hafta geçmeden aşıkı olmuştum. da kr.dmı da, kliniği de ~: 

Baro baba zatüneeden yatağa ta dokto!'luğu da bıraktım. ŞiJJI 
düşmüştü. Gittikçe fenalaşıyor, ü di yalnız yaşıyorum ve bu hali111.* 
mitsiz bir hale giriyordu. Hasta den çok memnunum. Cebinden bit 
lığının yedinci günü akşamı beni fotoğraf çıkarıp bana gösterdi
yanına çağırdı. İnler gibi bir ses Bu Bayan Delormun resmi idi.1)11 
le dedi ki: daklannda yine o m~hut güliiıJll' 

- Azizim, artık her ş~y bitti. me vardı. Dostra: 
Yaşamak ümitleri kalmadr. Be • - Yavrum, bu gülümseme d' 
nim dünya~ iki şeyim vardır: Bi· ğil, alay etmektir. 
ri kliniğim öteki kanın. Karım Dedim. 
tek başına kliniği ne yapacr.k? Siz - Belki, fakat ona da ha~ 
evi~ değilsiniz. Alınız hepsi sizin var ya! 

iki saat. Uç saat geç gidiyorum. 
Önceden haberim olursa sabahtan 

söylüyordum, olmazsa geldiğim za • 
man geç kalmanın sebebini kısaca an
latıyordum. 

Leyli buna bile lüzum görmüyor . 
du: 

- Eğer lazım olmazsa kalmazsın. 
Sokaklarda başı boş dola~acak değil. 
sin ya .. Bir kadın kocasının gardiya . 
nı olmamalıdır. Eğer bir erkek evin<> 
gelmek i temlyorsa orada aradıfuıı 
bulamıyor demektir. Kabahat elbet 
kadmdadır. Sebepsiz ve her ey tam 
olduğu halde vaktinde gelmlyenler de 
yok değil. fakat bunların her hald<' 
ruhlarında bir aykırılık olsa gerek .•• 
Böyleleri zaten pek azdır. 

Ne kndar doğru söylfiyordu. Sahi. 
den bir ev erkek için zindan veya kn
f es olmamahdrr. Evini zat~n st!ven bir 
erkeği çendereye almak '3nu ıııokağa 

atmaktrr. Tıpkr, dayanahilecef!inden 
daha c;ok gerilen loler gihi. evlilik ba
ğı da ansızın kopabilir. 

l1ğlc ve akşam yemekleri tnm za 
mnnındn hazır bulunur. Bembeyaz sof 
ramız ~içekler ve çeşit yemhılerle sfüı. 
Jenmi ... Çorbası, sebzesi. tti ve pi • 
14vile tam yemek .• Annemin öltimiln
denberi haı:;rct ccktiı?im Ye hayatta en 
çok liızım olan şeyler ... 

Yanım":\ AAfoıhktnclen daha güzel 
H~ alımlı bir kılıkla. sevimH, ~en ,·e 
şık hlr kadın •. VUctıdünUn gür.ellikle • 

rinl glzlemiynr "e yüzünün gfiıt!~ 
terini belli belirsiz bir tuv:ı!etle bırll 
daha c;oğaltryor. • 

Eminim ki evdeki işlerin yüzde-"!, 
senini o yapıyor. Çünkü bu kUçiik 

1 
güzel hizmetçi krz bunları. ne bilir 11 

de yarmbilir... J. 
Fakat hiç bir gün onu bayağı bir t. 

bi e i~oıde ,.e iş halile gôrır.c~uro. ~
zı günler b:ına şöyle diyordu: 

0 
- Ruglin öğle ycme'"ir;e gelmeı-:;_, 

daha iyi olur, Ferit. .. Biraz i var 
Rahatsız olur un diye korkayo,..-. 

Her halde evde btk-iik temizlik 1" 
pılacaktır. Benim de .bir evde hi< "': 
um:ı gitmiyen Şt'ylcr, ortahğı:ı .., ,,. 
madağın olması, (artafsız ve ölliJ "*' 
rabasınn henı.!lyen karyola, çarşt 
ve kılıf ız yorganlar ve yastı1'ı.t1' 
evin çıplaklığ'Jdır. 

F ... Clkiden heınen hemen böyle bit~ 
kor içinde yaşıyordum. Halbuki ti_.. 
her ,ey l erli yerinde. 

Ona hemen cevap veriyorum: ,ıtJ 

- Peki, canım .. Akşama kadaf _.a 
hiç görmemek zor amm~ ınad_,... 
böyle istiyorsan, katlanrnın.. 

1 

Her günden daha ateşli &pUşi,. 
ruz. 1" 

Bulaşık suları, kovalar, kene~tl 
ğılnuş kilim ,.e halılar. darnıa dl 
eşya arasında \'e örtüsüz bir Jll.,. 
bir gazete parçasının ii.stünde ks~ 

(Arkan cıtlf 1 



Yürekler acısı 
~irbaba "lnebolu,, faciasmda ü~ 
t;ocuğunu birden kaybetmiş 

Facianın dehşeti gün 
qeçtikçe artıqor 

Zavallı Cemal kaybettiği üç çocuğuyla beraber 
e.a lııııir, (Özel) - lnebolu faci. cesetleri görüp görmediğini sor 
bt~d~n arta kalmış, zavallı bir dum. 
~ ' ıle dün konu§tum. Bana. ha· - Gördüm, eledi, fakat yavru. 
~~lln geçen yürekler acısı fela . /arımın ceıetleri onlar aranncla 
d~ a.ıtlattı ve hadisenin, henüz yok! ... 
~ nulmamı§, duyulmamı§ bir Ve bu cevabı verirken acı acı, 
~·· daha anlaııldı: adeta: 

tıı.ı ".baba, kunduracı Sökeli Ce . - Kim bilir ha~gi sahillerde 
tid·dır. 13 sene evvel Antalyays. parçalandılar, hangi akıntılarda 
~ tp Yerleımiıtir. Zevcesi, iki se· veya dalgalarda hala çalkanıyor 
Ilı' e\tvel bir hastalığa kurban git. hali balıklar tarafından hırpala 
~h'te adamcağıza, Hasip, Kemal, myor ! 
~L illet adlarında üç çocuk hı · Der gibi batını salladı. 
~ııtrr. Ne lim bir hadise, ne yürekler a 
~~.~nlardan Has ip sekiz, en bü . cısı bir felaket! ... 

i'i.i Mehmet onbir yaımdadır. 

ı,;: .. ~ııı baba, hadiseyi §Öyle an Arap istiklali 

Ciiai:: Hangi Filmi Göreceksiniz ? 1 
WlillBlllUllll!lırı111ll!IH111===================================================-

KOnıfn n n J Hl l 1t:·;:ı~k Gön Ü l ! 
-= = 

"Kariyoka,,ya göre 
bu dans nasıl? 

Nisbet edilirse ... 
Fred Aster, pek üstün bir dan 

sördür şüphesiz.... Kıvrak dans 
larile on:.'. ayak uyduııu:ıkta. geri · 
de kalmıyan Cincer Rocersle bir
likte bu hafta "Saray,, sinemasın· 
da "Kontimıntal,, filminde görü · 
nüyorlar. Bu İngilizce sözlü ve şar 
kıh dans filminde, Alis Bradi He 
Edvard Everet Hortonun da rol -
leri var. Sonra birçok kız ' ~ eı- -
kek de dansediyorlaf·. Filmin mu· 
zik kısmını, Maks Ştayncr hazır · 
lamıştır. 

Alameriken bir 

"Dans filmi,, dedik. Bu filmin 
bellibaşh dansı olan "Kontinan -
tal,, in ismi, burada filme konul -
muştur. Filmin asıl ismi "Eğlence 
li boşanma,, şeklindedir. Bu yol · Con Krolord 
daki hafif terlip mevzu, böyle bir Con Krofordun vah-tile Klark 
dans filmine elverişlidir. Mevzu · Geyblle birlihie çevirdiği filme 
un eğlendirici açılışı, yüriiyüşü ve "Satılık aşk,, adı takılmıştı. Gene 
kapanışr, seyredenin bu bakımdan Con Krofordun Klark Geybelle 
alakasını yeter derecede besli - birlikte çevirdiği ve bu hafta "l\1e 
yor. "Talih, kaderin takma adı · lek,, sinemasının programına al 
dn·.,, parolası etrafında dönen vak dığı filme de "Kiralık gönül,,adı 
a komikliği! Dans cephesinden takılmış! 

de film yeter derecede hareketli · Van Dikin ortaya koy.duğu bu 

,,_, ,,_, ,_, -
mevzu. Ancak ... 
fordla evlenecekleri sırada, o, 
kendisini çocukluğundan beri Ro· 
bert Montgomeriden ziyade Klar1' 
Geyblin sevdiğini anlayıveriyor, 

fikrini değiştiriyor. Rober yerine 
Klarkla evlenmek üzere kaçıyor. 

Filmin başında güvey olacak de· 
likanlmm geline yaptığım, filmin 
sonunda gelin olacak kız, ona ya• 
pıyor. O zamana kadar bir hayli 
fedakarlık gösteren Klark Geybl 
de muradına eriyor. Onlar ermiş 
muradına v.s. ! l 

Bu Alameriken sevgi mevzulo 
filmin mevzuu için, pek sudan. 
demek hiç şüphesiz pek yerinde • 
clir. Ancak, senaryo ve reji, ferul 
olmadığı gibi, artistler de iyi oy • 
nadıklarından, filı;1 çekiliyor. 
Con, Klark, Robert v.s., artistler 
hep iyi! Senaryo, reji, oyun, heA 
hareketli! Hele şu Con Krofor~ 
çok canlı oynayışlı, çok artist ka• 
dın doğrusu! 

Bu filmden ayrı olan, fakat prQ 
gram sırasına göre filme uvertür 
gibi sayılabilecek müzikal bir paı: 
ça, Rişard Vagnerin ''Tanhoyzer,. 
operasının uvertüıii, Dresdende 
Saksonya devlet orkestrası tarafın 
dan çalmıyor. Ve çok iyi, çok mü 
kemmel olarak! 

dir. filmde, en büyu"k iki erkek rolün ===::;================== F -
Reklamlarda bu filmden bahso den birini de Robert Montgomeri [ !<•sa Haberler J 

~_Artık Antalyayı terke ve cuıl 
ı-;"eketim olan Sökeye dönme· 

,4Clrar vermiştim. Çünkü zevce
~ ~ocuklarımı yetim bıraktığı 
' lekette kalmak iatemiyor . 

lunurken "Kariyoka,, zikri geç - yapıyor. Filmde Billi Burkc, Fran - - .. 
tiğine göre, bu noktadan da mu- ses Dreyk ve daha birkaç artist Şörli Temspl, Çccuk yıldızların bu• 

gün en şöhretlisidir. Bu arada he111~ kayesemsi bir şey söyliyebiliriz. de oynuyorlaı·. Film, Fransızca 
hemen en sevimlisi de! Bu tirio kıaıla 

Gl"zlı" eemı"yet reı's·ı bı"r "Kariyoka,, dansı, bu isimdeki :fil sözlüdür. gerek Amcrikada, gerek başka yerler • 
çarpışmada öldü min bel kemiği mesabesindedir. Aiameriken bir seYgi, filmin de okadar hoşa gidiyor, ki kendisine 

"rtı. N • •. k ıı,.. eyım var, neyım yo sa ıat · 
,. · Bazı qyamızı vapura yükle 
41ltt. Biraz param ela vardı ve Sö. 
~~e dönünce, eskisi gibi iıime 
;.,ctrn edebilecektim. Çocukla • 
fı.: ... ~ beraber lnebola vapuruna 
-~'"'· 
ı~'liacliaeyi talail edecek eleği . 

,,:'kör gördü, sağır cluyclu ... 
~ apur batmak üzereyken ço . 
' crrum alarak güverteye çık . 

""'

, ··· Henüz geminin lilikas~ .. 
1ril • ' Sul •• b 't memlfti... ar gemıyı a-

,:.~da. EJya, yüzmeğe matla • 
""'-·· Şa§ktn bir lıalcleyclim ... 

Cc .... 
tit :"taa bir zaman gef ti. Vapur 
'il~~e mya batıyordu... Küçük 
~~lflln Haaibi göğsünden tuttum, 
>ti er iki yavrum ela biribirine Sa· 
~4rit1tlf' ve denize atıldık .•. Daha 
~ ~lqta sersem gibiydim. Çün
~ dıfer iki. çocuğuma yardım e· 
~ek vaziyette değildim ... 

'1lu sırada çok miktarda su yut 
~~Ve kendimi kaybeder gibi ol· 
Olf/ · O dakikanın ne kadar leci 
"~hnu anlatamam. 

ıı.., }' avrum H cuibi elime/ en kaçır· 
~"'·Diğer iki yavrum ela artık 
" 11 )'Üzüncle görünmüyorlardı. 
"rı .. 
Q ""'ele bir talata parçası vardı. 
~ "Q •arılclım •.. Sonraaını bilmiyo
' rtt. Beni istikbal vapurıınclan 
ı~,""!a'l'lp çıkarmt§lar ... Ne çare ki, 
~:'it.et, tamir edilemiyecek bit 
~tt f&t:edeycli ... Hayatta kimsesiz 

~~ltaiz: ve lıerfeysiz kalmıJtım. 
'tr- Oenizlercle kalan param ve 'firrt umurumda bile değil. Ka 
)' tekrar yapardım. Fakat 
~ lonm!' ... ,, 
~ ~allı babaya, memleket has· 

'1'eıine evvelce getirilmİ! olan 

Ve oradaki ihtiraslı, tepintili ha- mevzuunu teşkil ediyor. Yıldızla· her sene bir çok filmde rol veriliyor~ 
Bağdatta çıkan El Irak gaze - va, herkesi daha kuvvetli sarar. nn isimlerilc anlatalım, Con Kro Fakat, filmde bukadar sık görünmesi· 

tesinden: Buna mukabil, "Kontinantal,, de ford, Robert M:ontgomeri ile ev · nin, uyanan müspet intibaları u, çok 
(Filistin) de bir kaç ay önce ihtiras ve tepintiye nisbeten gem lcnmek üzereyken, ondan nikah gii giderebileceği dü§ünülmü~, bundan 

gizli bir cemiyet kurulmuştu. Ce· vurulmuş olması, umwn kavı·a . nünde gelen bir telgraf, başka bir sonra yılda yalnıı iki filmde oynatıl • 
· t• k d I'stle ması kararlaştırılmıştır. Ayni zamanda 

mıye ın ma sa ı emperya 1 r - yış kuvvetini azaltmakla beraber, kadınla evlenisi bildiriY. or. Buna 
h ~· · •ıA ·1 ·· d l .. hep ayni tipte, yeknesak oynaytflll da 

le ve ya Uu'l ıstı ası 1 e muca e e dansa daha kibarca bir ifade ver rağmen sevgi, kadının kalbini i bıldnnlık vereceği göz önünde tutula • 
idi. Nüfuzlu yahudilerden birinin miştir. Bu arada bu filmin mev - çin için yakıyor. Derken kendisi rak bundan ~onral:i filmlerinde tip de

katli üzerine hüklımet gözünü aç- zu ve teferrüat itibarile de, öte - ne başka kadını tercih eden adam ğişikliğinc dikkat edilecek, bu ıurctle 
ını~, ve gizli cemiyeti takibe baş • kinden daha derli toplu olduğu ka la yeniden buluşuyorlar. Robcrt, küçük yıldız monotonlaşmaktan kur • , 
lamış, cemiyet azası da tağlara naatindeyiz ! kansından bo~anıyor, Con Kro . tanlacakmış ı 
filğınm~a~L HükGmclin~k~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
kuvvetleri son günlerde dağları 
da taradığı için iki taraf "Yobud" 
şimalinde karşılaşmış ve altı saat 
devam eden bir çarpışmadan son 
ra cemiyet azasından beş kişi öl
müş ve beş kişi yakalanmıştır. Ce
miyetin reisi izzettin Kussam, ö -
lüler arasında idi. Mumaileyhin 
ölümü üzerine Hayfa halkı ma -
ğazalarmı kapamış ve cenazesin · 
de hazır bulunmuştur. 

iki katil yakalanarak 
adliyeye verildi 

Muğla (Kurun) - Zara kö · 
yünde bundan bir buçuk yıl önce 
işlenmiş bir cinayetin failleri u • 
zun araştırmalardan sonra ortaya 
çıkarılmışlardır. Cinayet şöyle ol
muştu: Bir buçuk yıl önce Meh · 
met ve Ali adımda iki kişi Mürvet 
adında kızın namusuna tecavüz 
etmişler, sonra kıza bir şey söy · 
lememesi için otuz lira vermişler. 
İki arkadaş bundan sonra kadının 
parasını almak için kendisini bir 
gün dağa götürüp kurşunla öldür 
müşlerdir. İkinci günü hadisenin 
meydana çıkacağından korkan ka 
tiller bu sefer öldürdükleri kızın 
cesedini yakıp yok etmişlerdir. 
Muğla jandarması, bir buçuk yıl 
sonra katilleri meydana çıkarmış, 
ikisi de adliyeye verilmişlerdir. j 

"Sumer,, Sinemasında: - --.., 

BA.GDAT YOLU - - ~ 

Mevzu, iki cepheli. Bu iki cephe ..• 
Kete fon Naginin Ye Piyer Ri· 

şar Vilmin rol aldıklan Fransızca 
sözlü bir film, bu hafta "Swncr,, 
sinemasında gösteriliyor. "Bağ -
dat yolu,, ismi altında gösterilen 
film ...• 

İngilterenin, önce kendisine mü 
nıaşat gösteren ve sonra isyan 
eden bir şeyhi, Kaur şeyhi tsma -
il Argunu tenkil yollu yüriitülen 
bir mevzu içerisinde, bir de h-u -
mandan albay Ştarkın karısı Lcdi 
Ştarkla teğmen Forbs, diğer adi · 
le Brent arasındaki sevgi macera 
sı var. Biiyük Britanyanm şevket 
ve satvetinden bahse faz laca yer 
verilmiş olan ıneYzuda, bu krsm1· 
la sevgi macerasının biribirine gi 
rift oluşu, ustalıklı hazırlanmıştır. 
Kısmen memleket istilası yolun · 
da, istilacı lehine propaganda çeş 
nisi bulunması ve böyle istilacı 
vaziyette bir devletin zaferini gös 
terir mahiyette olması, hiç şüphe
siz ki, mevzuun dokunulacak bir 
tarafıdır. Geçen hafta "Saray,, si 

Kete lon N agi 

nemasında gösterilen "Bozambo,, 
filminde de bu vaziyetin mevcu · 
diyetine dokunmuştuk! 

Marsel LerbiY.enin rejisörlüğü · 

Bütün harp gemilerinde sesli ve söz· 
m olarak film gösterilebilmesi için, tn-
gilizler, harp gemilerinde tadilAtta 
bulunuyorlar. Bu değişiklikler, bütün 
İngiltere donanmasında yapdacaktn. 

1 

---- -
nü yaptığı bu filmde Kete fon Na
gi, kısmen de külot pantalonla gö 
rünüyor. Zabitler ve askerler ara· 
sında dohı§an Kete fon Nagi, her 
zamanki hafif rolleıinden başka 
tarzda bir rol almıştır. Bununla 
beraber, bu rol yüklü bir roı sa • 
yılamaz ve o, bu rolün altmd3n 
kalkabiliyor. Fakat ... daha eV\o-el 
birkaç filme çok muvaffak ol • 
duğunu gördüğümüz Piyer Ri~ar 
Vilm, bu filmde çok sun'i hal ve 
tavurlara kapılmış \'e muva.ffaki
yetten oldukça uzakta kalmıştır. 
Jak Katelen ve diğer aıtistler, rol 
!erinde fena değiller. 

Küçük bir roldeki yerli bir kadr 
nı saymazsak, film tek kadınlı bir 
filmdir. Kete fon Nagi de, bu tek 
kadın! Birçok horoz arasında bir 
tavuk dolaşıyor! 

Filmde, vak'amn cereyaru mtr 
ayyen birkaç artist üzerinde tek • 
sif edilecek yerde, bu noktadaıı 
muhtelif kimselere bağlantılar ya 
pılması gözetilmiştir. Bu da bir 
tarzdır. Ve eğer filme bu cepheden 
bakılırsa, ortada bariz aksaklık ~ 
lar var, denilemez! 



Bir daha söylüyorum : Dünya siyasasına 

Haftada bir& ----- Japoa1a1a llltar 
(Uıtgaıu birlnclü) 

ıilterenin Mııırda bir ana yasa 
vücuda •etirilmeıine muanz ol -
duğu suretinde teli.kkiyi ret ve 
cerh edecektir. 

lnıilt~ hükGmeti, Mııır me . 
ıeleıini, Mııır milletine kartı bet 
leı:ıekte olduiu ıempatiden mül
hem olarak nazan itibara almak
tadır. 

Habet meselesinden bahıeden 
Sir Samuel Hoare, bükUmetin 
noktai aazannı müdafaa etmit •e 
münferit bir hareket yapdamıya· 
cainu teyit etmiftir. lnıiltere, bit 
taraftan Milletler Cemiyeti mu · 
kavelen••eaine Te kollektif hare· 
kete müzaheret etmiı, diğer ta 
raftan maalihane bir teaviye ıure 
ti bulmak hUA1UDdaki meaiıine 
devam eylemiftir. Hiç kimae in · 
siltere ve Framanm Milletler Ce 
•İJetinİ hiçe aayarak hareket e -
debileceklerini iddia edemez. Zec 
rl tedbirler, llyılu •eçhile tatbik 
edilmekte ve Milletler Cemiyeti 
iiyeleri 'V'aZİfelerini yapmaktadır. 
lar. Petrol üzerine ambargo ko -
nulmuı meaeleainde lnıiltere, ü 
serine dütecek vazifeyi yapacak 
br. Bu ambarıo premibi, Millet
ler Cemiyeti tarafından kabul e 
dilmif bulunm•ktadır. 

Ancak bu tedbiri lesiniz bıra 
bbilecek olan Milletler Cemiyeti 
bumdan olmıyan devletlerin va 
siyeti meaeleaini tenvir ebnek i · 
cap eder. 

Sir Samuel Toar, bundan 10n· 
ra lnıiliz ıoıyetelerinin vaziyet 
ten iıtifade ederek ıayri mqru 
kazançlar temin ebııit olduklar• 
fddiaaını reddetmif tir. ltalyaya 
yapılan petrol ibracab hiç ıüphe
aiz artmıtt- Ancak, petrelGa 
llildfei fngiltere olmadığı gibi in 
ailiz menafiinin alakadar olduğu 
aoayet_eler de dejildir. Son onbir 
ay Arfmda İngiliz • lran ıoıyele· 
ıi ~en senenin on bir ayma na . 
saran daha az petrol ihraç etmiı
tir. 

lnslftere, İtalyayı tezlil etmek 
lıtemez. lnıiltere, dünyada kuv. 
•etli ve beferiyete büyük hizmet 
ler fapmaia hazır bir İtalya ıör 
mek ister. 

Sir Samuel Hoar, tözüne fQ tu· 
retle devam etmiıtir: 

"- B. Muoliniye oe ltalyan ba 
"luaJtll'llUI lngiltaenin Milletler 
Cemİ)fıatine miizalaaet etmek aı
reti)'le pi bir talıun menfaatler 
talıip .,,_,,. oltluiuntlt111 fİİJJ • 
Aeye fiiipneıneleri i~in 6ir lıcre 
'ılalta laitap eıliyaram: ltalyon • ln
pa mü,...batmı UalM etme1ı ü . 
teıni70f'IG. 

"ltal7'1ftlarla Franawan en iyi 
'tlfMllcırınu aildetmei ütiyanu. 
il. Muolininin 11aiyetini 11e Fa . 
fÜI mtemini MnmGk da ütemi . 
70f'ID. Habef ihtilôlımlan ht'ı 
nazar etlU.. hile yine Aorapta/a 
pek '°' miiflıiiller rJtrtiır. Bu lta
.611 mil,lriilla, ıarlıta tla meocaf -
far. Ve tlii~ lwr toralmtla 
İftİGıl eiecei madJela toplanmq
lır. T arilaimide tlalaa ,mn telali
lıelere nanl galebe rafmıpalc bu 
ıniifltüUere de •alebe edecejis.,, 

INGILIZ DIŞ B.AKANININ 
SOYLEVI FRANSIZLARI 

MEMNUNETrl 

Pariı, 6 (A. A.) - Franııı ıa
setelerl, Sir Samuel Hoare'm or -
tadaki ıerainlltin kalktıfının ye. 
nl bir tezahürü ve Hoare - Laval 
airilflnetinin çok iyi hir baılan · 
aıcı tellkki ettikleri nutkunu mO · 
aait bir aurette tefıir etmektedir · 
ler, 

Bu gazeteler, bu nutukta ltal· 
yaya ait olan kıımın ıon derece a 
çık ve doıtane aözleri ihtiva et · 
mekte olduiunu ve bu sözlerin ıi ı 
yaaal kiyaıete davet ve gerıinliği 
izale ve uzlaımayı temine nıatuf 
bir hareket mahiyetinde bulundu. 
iunu yazmaktadırlar. 

Gazeteler, Romanm mümaail 
bir hareketle mukabelede bulun · 
muı temenniıini izhar ve b&yle 
bir hareketin B. Lavalin uzlattır· ı 
ma faaliyetini kolaylqtrracaimt 
ilive eylemekteclirler. 

Franaız ıazeteleri, Sir Samue1 
Hoare'ın nutkunun Berlindeki in· 
ıiliz aefirinin B. Hitler ile kara 
ve hava ıilihlannın tahdidine mü. 
teallik ıörüımelere yeniden bat · 
lamaia çabımıt olduiundan bi
hiı olan kıımını uzun uzadıya tef. 
ıir ebnelctedirler. 

lnsiliz sefirinin bu münferitte 
,ehbüıü, bazı ıazetelere ıöre. 
Fransa tarafmdan tenkit erlile · 
mez. Çilnkü Fransa da son za · 
manlarcla Almanya ile münferit 
müzakerelere siritmiıtir. 

ALMANYA HAVA 
MUKA VELESI YAPMACA 

HAZIRDIR 

top:u bir bakış Amerika Dış Bakanı, arsıulusal • 
ro.ıuonı 1>1rıncid•) hütlere harfiyen riayet lizımdır, dıfl 

~~~~ ~ 
Yunanistanda siyasa durumu. h~ • Japonya ise Çin işlerinde dok uz devlet muahede 

nüz tamamile düzelmiş değildir. .. •• • d• 
Kral geldikten 10nr& umumt af na.. uymayan taraf olmadıiı duşuncesınde it 
nı ile beraber cumariyctçi ve kralcı . . . • . . _ .. lıtl 
partilerin yeni rejime kaqı vaziyet • Vaşington, 6, (A.A.) - Amen mahiyetinde telikkı olUJUJU-" 
lerl birdenbire değişti. Ve bu deği - ka dış iŞleri bakanı B- Hull, ver· du-. ._~I 
şiklik o pklldedlr ki ~üttin ~hinin • diği bir söylevde, §imal! Çinde e- Japon dış işleri baka~-
1 eri ge;ti. Cumuriyetçıler~e hberal - sash siyasal değişiklikleri istih · lahiyettar yüksek bir melll 
Jer evvelce krallığa karşı şıddetle mu- d f d h t". l"" .. - .. bbüsler a huausta demi§tir ki: .t t 
balif olduktan halde bu defa kral a e en er ur u ~ " . dfJJt "' 
Jorj'an en kuvvetli taraftarı oldu - leyhinde bulunmuş ve bu te§eb • JaponJaDJD ~ ~ lll 
Jar. Şimdi bUtün zorluklar kralcı • büslerin, açık kapı prensibi bakı· dwlet maalıecle~ı •e Çıa 
lardan geliyor. Eğer yakında yapı • mından arsnılusal anlqmalarla A tark haJclaaclakı anlat••• 
lacak yeni intihabat eerbeat olarsa merikamn ve difer devletlerin ıünki 'V'Ui,.ıe :-Jt.M 
kralı getirenlerin azlık tarafmda ka- menfaatlerine muğayir olduğunu Şimali ÇiDcleki bidı:~ 
lacaklan anlaplıyor. söylemi§tir. men bir Çin dahili m lıJ 

Yeni kabinede Başvekil olan (De. .. buna Japonya tarafmdaa 1' 
mircis) kralın takip edeceği siyasa • B. Hull nutkuna goyle devam et L-L--)mas. 

rl d hlilA- t • t• ntma meva1n1 1HUMU ~ ~.--yı , 0 dört nokta Uze n e aoa e - mış ır it Çinde Ja n ordal....-
miştir: "Amerika hiikameti, dijer de.,. k ti . b-,-~dak. ...: ... ı •• 

c::! 'L~& ı tth p '--1 • ak ç· . e en 1UUU11 ı p.7....-l 7 ..,erucn n a ' Jetlerden atalı ..,mıyar , 1D1D i d d ... 
2 _ Bütçede tasarruf, • • allkad tan &f& ı UJ urma ır. 

3 - Memleketin mtidafaa kunet - mukadderatıle bıtbuaa :. lardan çıkan netice tuar 
Jerini arttırma, olmakda " orada cereyan etm devlet muahedeıini ileri ----

4 _ Beynelmilel t:ıahhUtlere rla • te olan heyecanlı vukuab ~usuıl için hiç bir aebep mevcut d 
yet. Balkan antantına baiblrk. bir dikkatle takip etmektedır. Diler taraftan Japonya, ---

Bütün bu devletlerle, bunlar ara. Bütün dünyanın, ıittikçe artan 1 .b. b•t f nun 
sında Yunanistanın ananesi icabı ola· er mucı ınce, ı ar~ ·ı 
rak bflytik devletlerle, nihayet kara • ıiyaai bir endiıeye kapıldığı bir barıı ve ı~u temın ı e 111 
da 'f'e denizde Yunanistan& komp o. zamanda, her lrilk6met anıuluıal lef bulunmatrtadır. 
lan devletlerle yürekten doatkluk. taahhütlerine harfi harfine ria - JAPONYA YA UlT AR r.U1 

Bununla beraber bu uaalann tat. yet etmekle mükelleftir. Tokyo, 6, (A.A.) _ Dıt 
Berlin, 6 (A. A.) - Alman iı bikatta vereceif neticeler hakkm~ Bu itibarla Amerika hüktlmeti, bakanlığı namına süz söyl~ 

tihbarat büroıu, Sir Samuel Ho . daha a~k bir fikir edinebilmek ip muahedeler ıdtma imzalarını koy selahiyeti olan bir zat, bir r,-
ar'm hava tealihatına ait ıörüt hldlaelerin biraz daha tnkipfını bek· mut olanlara müracaat eder ve me esnasında şöyle demi~: 
melere yeniden ıiritilmeai meae . lemek lılzımdır. Yalnız bazı Fransız kendı·ı~-, taahhütlere riayetin ,.Doku d let ızı:ıakı~nı 1ltli 
ı · d Al tak• tm k gazeteleri Yanalllstaada yeni kurulan .... - • ., z e"Y 4 ~ 
esın e... manyanın ıp ~ e · krallık rejiminin Almanya ile daha her türlü anıuluaal güvenle eko • lanııctanberi hiç bir tesiri Ol"!" ( 

tkune o~du~ ~atl~ ha[;k:~e ~a;r ~ut- ziyade dostluk tes .. lne taraftan bu· nomik iatikrarm temeli oldujunu mıtb?. Japonyanın, bum~ 
a ıoy emlıt o U5 .. ıob~ ehr en lunduiuna lpret etmektedir. Venbeloa hatırlabr.,, zak ıarkta deiitıniı olan ah~.Jrt 

bahsederek A manyanın ır av:ı ta affedilmlftlr. Fakat henüz Atin& • r,eraite uymam<'l.kta ol~u~DU ir 
mukavelenameai akdine hazır ol · ya dönmemiştir. Dün gelen (lntran. JAPONY ANIN iDDiASI • t . .. k .. d .. 
dujunu müteaddit defalar beyan slıeant) Venbelosun pzetedlerden Tokyo, 6, (A.A.) - B. Hoare e mBe3H1 •mıumı und ·;urk·~~ ı·hJ.t 

• • • ka masılla ratmen kendi muhabiri • • u un uil u ebnıt oldujunu ıhlar etmekted1T. ç J.J (So h l•) tn ve Hullün şimal meselesi hakkın bahıcden bu zat Amerik~~ 
B H•t1 21 ta "hl. t nln, ba zatı, .,. 11 P oc ..... 1 .. - ... 9 d ' 

· ı er, mayıı rı ı nu · <.raml.d~.Akk\ tr.*ftt!Wt•P,. daki diJ.•vleri v'- b~~~uu ev leri bakanı tarafından &3 
ku4a ~ •U&lalana tllh deb1r1D~ aftftiiT ft tet muahedesine mugay·r hareket sözlerin hı.kulcu düvel 11re ........ - • • 
didi meselesindeki noktai nazan· yol eşyası araaında Venizelosla ıö • lerin doğuracağı tehlikeler hak • nin alelade bir tekrarmdaıı 
nı izah etmiıtir. Bu nutkun yedin· rUıtttiünil, VenizelCNIUll bu qyaya t. kındaki telmihleri, burada Japon kabir "ey o'madıjını aöyl 
ci maddesinde bir hava mukave· -ret ederek: -Oiluıq, buıllnlerde ka 1 b' nen ihtar ... ' 

-Amerikava bir Bri'" mtiaabakasma it- yaya ışı yapı mış ır v ÇIN MiLLETLER CEMIY lenamesi akdi tasvip edilmekte ve , ~ 
aekizinci maddesinde Aiman hı;. tfrak için gidecek. Ben de belki ki · ra utrıyacak: Btttfln Çinin ıUmUt ih. MÜRACAAT ETII ~ 

çUk bir eeyahat yapacalı•.,, decllil. tl7ab Nankillde top1anm11 olduğun . Londra, 6, (A.A.) - Çin 
kGmetinin diier devletlerin yapa nl yazıyorclu. elan fbuU Çin Nanldnden ayrıldığı kuz devlet muahedenamesi .·t.tr 
caklan ıilih tahdidabna ıöre ıi · Çlnde para ulaludı takdirde tamamen mübadele V88lta · mımn Japonya tarafından ilU"' 
lihlannı tahdide her zaman ama · Amerika htlktmetbdn Çlll P~ • sından mahrum kalacak. dilmiş, oldufunu kabul ve 
de olduiu ifade olunmaktadır. suından mütemadiyen stimtlt 1.2 

1 
'L.1- lah ı· · · ı betm k ··~_ ... ,._.. 

n. Yahm Çinin uuJ e uu para ıs ı ım etmesını ta e e Bu beyana'-- hükmü daı·ma ha toplaması bu memleketteki ekonomıa 
1 1 

Ce . ti ::---... ~ 
"'" rl projesini kendi batma tahakkuk ettir. ete mıye ne mw-~ kı· kalmıttır. mfivazeneyl bozmuştu. Bunan ilze • h af hA. r 

ne (Nankln) htlk6meti memlekette meal için memleketin er tar ına tir. Ancak Çin 1931 sen • 
EDENiN SÖZLERi mHeut gUmfi' paralan keadl kontro- kim olması llzımdrr. Bu prt ise Çin- fiyaskonun tekerrür etmemeli 

bl k banka top de Yoktur. Onun için gilmftf paralann d h Londra, 6 (A. A.) - Avam lü altında olan r aç ya • tamamen Nankln hüktmetlnln eli al- mümkün olduğu ka ar er 
Kamarumda dıı ıiyasa hakk.rn byarak mukabilinde kt\iıt para çı • tında -plan111a11 fikri tahakk1lku .-nk evvel vaziyetinin temin e 

karmak ve bu kiitt paralann tedari· ... r- • • k d. 
da cereyan eden münakaplar, ıunn meebarf kılmak projesini hUlr- 7.0r olan bir t.etehhUatilT. Hldiae1erhı nı ısteme te ır. 
Milletler Cemiyeti lı!eri Bakanı. lamıştı. Şimali Cinde Hopei (yani gidişi Cinde ekoaoaaik Te flnaual JAPONYA. MUKAVEMET 
B. Edenin miidahaleıiyle bitmi1- Tlen Tsfa ve Pekia) billplerlnde buhranın clttik~e daha tiddetli ola • MlYECEK MI? 
tir. muhbriyet hareketleri bafladığı ve caiııu göstermektedir. Oaun için Ha. Pekin, 6, (A.A·) - Çinia 

B. Eden verdiği söylevde, Klai. bu hareketler Nankln ~tlk6meti tara. bet meaeleslnde11 eoura Avrupanın er !indeki üç vilayetin muh 
peda'da Lanatag meeliıi ekıeri · fından proteeto edildiği ve hattl men mühim meJC1lltyeti Çin meselesi 8 - tahakkuk ettirmek için faal 

muhalefet i~n asker ıönde.tlldlii bir zerinde toplanaeatı anlaftlmaktadır. rol oynamakta olan Japon 
yetine mensup dört ·ızadan mürek sırada para ıslahı meaelesinln mey • /·Mllü A t . . .. -
kep bir direktuvar mecliai t~tki! dana. çıkmuı Japonları hiç memnun ,..,,. re w Rıl u,.,,a h_ Doıharanın dun Nankin 

1 lncfltere h8kGmett bir taraftan Ce- t J _.., ,. b bel edildiii hakkmda gazete er tara. etmemiştir. Bu hoşnutsuzlutun bir ek lk ....., t ıtb• 
1 1 

me aponyayı an~ U •JI 
·ı h b · · sebeb·ı de çı·ndekl para mlahı proje.si- nevrede onom z ...... &... e 1r @r n yetin muhtarı'yeti tatmin ed~ f ından verı en ~ en teyıt et genitletilmeli ~relerini ararken öbUr dlil' 

mekle memnun oiduP.nu kaydet · nin İngilizler tarafından telkin edil· taraftan bu davaya Milletler cemiye ceğini ~ild~ olduğuna ıJtJ' 
mit, İngiliz hükUmetinin buıünkü mif olmasıdır. tt dıfaneında kalmtt olan devletleri rada bır şayıa deveran etnı 
d• ktu ı· . . t kkü·ı·· .. Çindekl para ıalahatı tepbbOail Ja. de kazanmak vobmu aramaktadır. dir ıre var mec ısının et~ unu . çu kil ela ' • ~ 

Ponların l•ine gelmıyor. n on n s ..a 1 d tn..ııtere Viyana hük4 ş· ld ki ı. .... lı c· iyi bir alimet olarak tellkki etti · ,..1 1 :o-mali bakımdan Japoayadan · on 5uD er e a• u - ıma e UCMJ ca ın 
x.:ni ilave etnıiı .. tir. !Oynarard~ımn '~temex.e ihtiyacı kalm"'acak. mett nudinde flddetıl bir tewebbüs daru General Sungeh n'7<•--· 

&• - & • ., te bulunmqtur. Avusturyamn ltalya ki kkın aıQmat. 
İtalyan • Habet muharebl"ıin~ Bulldan bqka tf~ll Çlnde Japonya- aleyhine alınan zecri tedbirlere itti • hare tı ha da m 

gelince, B. Eden kendisiyle ar - nm takip ettifi ayırma ve mulltarl • -rakhd temin için tuyik icra etmiftir. tur. Mumaileyhin dün b~ 
kadqlan araamda bu huauata yet polftikasmm tahakkuku zorlukla. Avusturya htik6metinin nihayet bu Pekinden hareketi, ken~ 
tam bir ıörüt birl:ii oldufunu • ·rı . tazyiklere boyun eieeeii anılmak • pon tazyikine mukavemet IJ. 
tekrar ettikten sonra tunları IÖy •ahaJa alınan bii~ ~abı erı el· tadır. Sayet A'f'lllttlrya JtUkGmetl tn. ümidinden vazgeçmiş olduid 
lemittir: Mm bıraltmafa Wlülır." ıtlterenla noktal aazanıu kabul e • retinde tefsir edilmektedir· 
"- ltalvava L-ıı ,L-,.,,.,.,tın SIR SAMUEL HOARIN PARIS dene ttalya için kara 70lu ile Al • PEKlNDE ENDIQE •' 

,, ,, IQl1'. uu.n. ... manyadan luırp malaem•I almak im- .Aıı.n.,,. 
yaaalı eiilmeai demek, ltaly.:ının SEY AHA n Unları kesilmlt bulunacaktır. Bu • Pekin, 6, (A.A.) - ;..! 
yaplıfı ilaracatan ılörtte ~üniin Londra, 6 (A. A.) - Niyuz nun için ltalya tnıtlterenln bu te • pon, keşif ve bombardıman~ 
lıaybolmuı iemelıtir. Kronik! gazetesinin tahminine pbbtlalerile bir heyecana d6tmfiş • Jannm faaliyetinden dolap.:.....' 

"Ancak zecri tedhirleriıt tathi ıöre, Sir Samuel Hoar, Parate titr. Soll haftalar l~de ttalya hl • şe içindedir. Japon aüel 'tJ1ll"i 
lıinJen .anratlır iri lm te46 •rter a- yalnız bir ıün kalacaktır. Dıı it- k6metlnln zlr:ıl fhttyaçlar için Uç ay dan]ığı namına söz söylJ ~ 

- -1- • s• mfiddetle ordUSUlldaft )"(iz bin kişiyi }Al..: tta lan b" t, b ta)'J~ lınmr•tır. Bu lr..ısuata Milletler Ce leri Bakanhtı daimi M&reten ır wuye r o ırza U ~ 
"3' terhis etmeıte karar •ermit oldalu p-~ 

miyetinJe ci:-~ olmıyan devletlerin Robert Vamıittart İle, ıöl'ÜflDe · halele bundu TU1eçmlt .,. bu ka • lerin Gen~! Chanyeb;&n ~ 
Je el birlii: yapm!llan lchfmJır ler~ nezaret etmek ve mümkünıe rarm tatbikini tehir etmlt olması bu nnm askerlikten tecrit 
Bu oaziyet, p:!trol ambar.omntla bunlan bitirmek maksadiy!e Pa hldise ile allkadar alrü1mektedir. mıntakaya yaklaşmaları ha 
ia carülir. Bir iki devlet taralın- riıte daha mwıca bir zaman Ota· ASIM us ri üzerine istikşaf yapmakia 
dt111 •ö•tmlec:ek malıcwemef, 6a rac:aktır lanru söylemiştir. 
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Soğuk su banyolarından! 
lstabul: 18 - Retransmsiyno veya 

plak (dans musikisi. 19-Çocuk saati: istifade şekilleri Hikayeler, 19, 30 - Çocuk saatmm de 
vaım: musiki, 20 - Haberler ve yeni 
kitaplardan parçalar, 20, 30 - Stüdyo 
orkestrası (hafif musiki), 21,35 - ha 
herler, saat yirmi ikiden sonra Anadolu 
servis iverleccktir. 

Islak yayakaldmmlarla yeni yağmış 
kar üzerinde yürümenin ne gibi 

BOKREŞ 364 m. - 13-15 plak ve 
haber servisi, 18 Marku orkestrası, 19 
sözler servisi, 13 Marku orkstrası, 19 
haberler, 20,15 plak 20,40 sözler, 21 
Radyo cazı, 22,30 Haberler, 22,45 
Lokantanın birniden konser nakli, 23,30 
Plak, 2,40 Almanca ve Fransızca haber 
ter. 23,55 Haberler, 24 "Havai-bar,, 
dan nakil. 

faydaları vardır? 
. Islanmış yaya kaldımnlar üze

l".inde yürümek ıslak ot üzerinde 
Yürüme}s kadar faydalıdır. Bu • 
nun için mutlak sokaktaki yaya 
~ldımnlarr olması şart değil -
<lir. Bu spor evlerde veyahut 
~aınıann üzerindeki geniş taşlar 
tı.z:erinde de yapılabilir. Fakat bu 
ta§~ar yürümeğe müsait derecede 
geniş olmalıdırlar. Dar taşlar ü -
2~rinde yürünemediği için bu yü. 
~ıne hareketlerini ayakta yerin • 
de hareket etmek suretile yapmak 
ta mümkündür. Tabiatile üzerine 
?asılacak olan taşların soğuk su 
ıie ıslanmış olması lazımdır. A -
Yakta bu hareketi yapanlar ek -
lnekçi ~klarmm ve yahut üzüm 
amelesinin ezme ve yoğurma ha -
teketlerini taklit edeceklerdir. Yü 
l'Üyüş yapmak istiyenlerin yine ıS
lanmrş yaya kaldırımları üzerin -
de bir eçyrek saat yürüyüşe de • 
\'am etmeleri lftzımdır. Sıhhatleri 
Çok iyi ve yerinde olanlar için bu 
lnüddet iki misline çıkabilir. Fa
kat kansız ve zayıf olanlar 3 ila 5 
dakika devam etmelidirler. Islak 
~aya kaldırımı üzerine bir mik -
dar sirke de dökülebilir. Bu yürü·, 
~iişiin faydaları vardır. Bilha~ 
§İddıetli b~ ağrısı çekenler boğaz 
\r~ burun nezlesine ~ok tutulan -
lar için büyük iyilikleri vardır. 
A.yakları açmak ve hareket ettir
tnel{ ve ıslak taş üzerinde yürü -
llıek gibi hususiyetler vücudün 
llıukavemetini her gün biraz daha 
arttmnağa yarar. 
'YENi Y AGMIŞ KAR ÜZERiN -

DE YÜRÜMEK 
Kaide itibarile henüz yağan 

Ve lapa Iapa düşen, ayaklara ya -
ı>ışan sulu kar üzerinde yürümek
ten bahsediyorum. Donciıurucu rüz 
garlar olduğu zaman bu tecrübe -
l'i yapmağa kalkmamalıdır. Fa -
kat güneş buzlanmış kar tabaka. 
larmı eritmeğe başladığı zaman 
bu umumi tecrübe 3-4 dakika -
dan fazla devam etmemelidir. 
lıen bir çok insanlar tanıyorum 
ki bu müddeti yanm saat hattfvbir 
~te ·kadar temdit etmekle fay -
dalı neticeler alnır~lardır. !Ik ham 
lede biraz müşkülatla karşılaş -
llıışlar fakat sonralan zevk ala -
tak devam etmişlerdir. Fakat bun 
da da nazarı dikkate alacak nok
ta hiç durmaksızın yürümektir, 
durmak zarar verir. Bazı zaman 
olur ki harici havaya pek alışını -
:Yan iki ayak parmağı soğuğun 
§İddetine dayanamaz. Evvela ku -
tur sonra ısınır, sonra ale.v gibi a
teş alır. Korkmayınız bunun e -
her.nmiyeti yoktur. _ 
.. ;Kar gezintisi sonbaharda otlar 
Uzerinde yürüme yerine yapılır. 
Iialbuki kışın k~r gezintileri için 
karlı su ile ıslak kaldırımlar üze
rinde evvela yürümeğe alışmak 
faycialrdrr. 

Bazdan bu vücudü seıtleştir -
nıe usullerini bir cinnet diye ka -
buı ederler. Ye romatizınamn, bo
~ hastalığının çılanasma sebep 
OldulUma ileri sürerler. Bunun i -
Çin bir kaç misal söyliyelim: 

Zengin bir aile kadını çocuk -
larnu bir kı_ş ilk kar yağınağa baş-

Iadığr zaman tarif ettiğimiz usul 
dahilinde kar gezintisine alıştm
yor ve bu senelerce devam ediyor. 
Çocuklar sıhhatlerini muhafaza et 
tikleri gibi gayet kanlı ve canlı o
luyorlar. Bir başka hasta ayak 
parmaklarında sancı ve şişkinlik
ten ınuztariptir: Kar gezintisine 
başlıyor. Sancı duruyor, şişkin -
likler geçiyor, kan bu parmaklar
da tabii bir cevelan kabiliyetini 
kazanıyor. 

Bir başka vak'a: On sekiz ya
şında genç bir kız .. Bir gün diş 

ağrısından şiddetle muztariptir. 
Kenpisine kar üzerinde gezmesi 
tavsiye ediliyor. Beş dakika kar 
üzerinde gezme gezisinden sonra 
bize haber veriyor ki diş ağrısın -
dan eser kalmamıştır. 

Kar gezintilerine mani olabile
cek bazı sebepler var. Ayaklan 
ve ayak parmaklan ağrıyan açık 
yara ve çıbanı olanlar evvela bun
ları sair suretle (sıcak buhar ban
yoları ve sair ilaçlarla) tedavi et
tikten sonra ~r ge~isi yapmalı -
dırlar. Aksi takdcirde açık yara ve 
çıban bu gezintiden daha fazla 
ıztırap getirebilir. 

SU iÇiNDE YÜRÜMEK 
Su içinde yürümek bu usul te· 

davilerin en basit olanıdır. Fakat 
çok fayda verir. Bilhassa bütün 

VARŞOVA 1339M.-17,15 Armo 
nik konseri (Vals ve tangolar), 17,30 
!.Özler, 17 ,45 Polonya şarkı söylüyor, 
18 muhtelif sözler, 19 çocuklara, 19,40 
Konferans , 19,45 Plak- muhtelif söz 
ler, 21 .. Gece ve gündüz., adh Leco 
lc:rdaki vatandaşlara sözler, 22,30 Şen 
yayım, 23 Strasinskinin idaresnde Sen 
fonik konser (Wağner, Milinarski, Çay 
05 dans. 

BUDAPEŞTE 550 M. - 17 ,45 Ha 
berler. 18 hikayeler, 18,0 cazband. 19 
Hekim öğütleri, 19,30 Piyano-keman 
konseri, 20 Konferacs, 20,:0 Budape~te 
konser orkestrası , 21, 40 Haberler , 
2Z Şen, karışıl: proğram, 24 Hava ra 
poru, 24,0S Çingene müziği. 

ViYANA 517 M. - 17 "Buğün şen 
olalım,, 19 Spor yenilikleri. 19.15 "Nec 
ken und FFüttcrn vcrbotcn,, adlı kaba 
re yaynm, 20 Küçiılt konser ( Josef 
Hans, Mozart), 20,40 Aktüalite, haber 
ler , 21,10 ''Ruck-Zuok,, adı verilen 
şarkılı enstrümantal karışık proğram , 
(23 istrahatinde haberler) yayımın de 
vanu. 

BORSA • 
6-12-935 ~ 

Wzalaroıcla yıldız ı~aretU olanlaı, Uz.e • 
rtnde muamele görenlerdir. ltakamlaı ~ 

1% koparuıı ımtıt flyatfurıde'. 

ttukut 

vücut için yeni bir faaliyet tenbi- * Loodra li:tl , - ~· &Jvaı;raıdoa 94· -
* flinyortı iSl6. - w " .... 17 -

hi yapar. Teneffüs cihazına da • Parls 168. - * Berllo !i6, -

hüsnü tesir eder. Te • • Mllbo ıro, - • Varsova 24, -
• fi-' l • Brükse 84, - • Bııdapeştc 'i4 -

neflüsü sertleştirirı. 1\ · uıe gaz a - • Atına 23. !'O • Bükreş u. _ 
rmı ve şişkinliklerini bertaraf e- • Cenem sıs ·- • Belgrad ~4. -

der. Baş agrı"" larım ve gevşeklig~ini .. sorya ı:ç, - ~ Yotohama S4, -
• Amstudan f4. - • Alun Q4(, - i 

izale eder ve ilah.... • Pua 96, - * Mecidiye s3. -
Bu tedaviyi geniş bir kovanın • Stokholm 3 •. -· • Bnknor t3' - 1 

içine su koyarak yapmak müm - Çekl~r - ----• 
kündiir. Bu su diz kemiklerinin • C.ondra 619• * Sto~hlm :J.12-

• NcY}'oro 0.79 ' !' • Vlyar. 4.iJ75 
altına kadar gelecektir. Su içinde • ra•ıs 12.06 • ~ladrıd s.s H' 

iken ayaldar hareket ettirilmeli - '* Mlltno 9.885~ • Rerııo r,9762 

dir. Bir dakikadan 6-7 dakikaya ; ~~~nı.~e ~~:~~ : ri:~~~:~re ::~~13 
kadar su içinde kalınabilir. Ap - • Cenevre '1.4568 • Bnıms ıaz.01-
tal ol:>.n hastalara evvel az soğuk • scırya M,4i~6 • nc1grad :ıt.7887 

• Amstcrdam ı,_(ı2~ * Yokobama 'l.7 6'iS 
su sonra biraz daha soğuk su ve • Prıc ı9,9Jl!'S • l\lostova r09ı 'iı c 

~~/ nihayet tam soğuk su iç.inde bu a. E s H A M __ _ 

9,-yak banyosu yaptmlmalıdır. ı, Bankası 9.8~- Tramvay 
'Kolların ve ayakların muka - Anadolu 2uo • Çimcoıo as 9.ıs 

"' netini arttırmak için a'\·aklan tteil 2.ı 5 ünyon Del. -.-· 
.J Şlr. Hayriye ıs. - ~·arıc Oel 

diz mafsa]mın altına kadar suya ı•Mertez Rantısı 64.- Ralya 

ladınp çıkarmak kolları da ayni U. Slgomı -,00 ~art m. ecııı -.-
llomonıı >ı,50 l"eldoıı -.-

zamanda (kap genişse) ayni ka· -iat lkraz!ar _tahvi ller-
ba, değilse ayn bir kaba batırıp •ı933Tilrk Bor.ı , !J.80 ı-:ıeıctrik - . -

çıkannak laznndır. Bu hareketten· • . ıı N,-- rramva~ 3 ı, 70 
sonra kum bir havlu ile yalnız el- • . " ıır i4. ''' Rrhıım ı ı -

lstltriııOıhlll I 99 - Anadolu 1 44 00 
ler ve yalnız ayak kısmı silinmeli- Anadolu ıı 44,00 1 
dir. Diğer kısımlar havaya maruz Aııadoııı ııı ı.•o 
bırakılmalıdır. .'\ 47.".'i 

Suya batırdığımız gibi üzerine CuD11lrtcsı Pazar 

su dökmek ve yahut akar bir su· Takvim 71. KAnun 8 L KllDUT' 

yun cereyanı altında tutmak ta J ı ı Ramazan ı2Ra.mazan 
faydalıdn·. Bu hareketlerle dur - cıın doğU§U 7 J J 7,12 

gun olan knnlar cereyana başlar. ~!ı~azı 
Yorgunluklar yeni bir kamçı ile Oğıe namazı 

1639 16.40 
6, 11 ô 12 

12 05 12 05 
izale edilir. Yazın Ye krşın dahi tkindl namazı 

Ak§am na.mazı 
bu USU)e riayet etmelidir ki iyi bir Yatsı namuı 
netice alınabilsin. Bazı kimseler ımsaıı 

1428 14,28 
1 ö,.'39 1640 
18 19 18,19 
5 2) - <) .. :> _, 
34J :'44 kısın pek ~ogu"" k havalarda bu tec· ı Yılın geçen günleri 

~ Yılm knlnn gtlnlcrt 

rübeyi tekrar et.ınek istemezler, ~~~~===~~=======:...'.'. 
üşüyeceklerinden korkarlar. Bazı- nüne gcçmeğc muvaffak olmuş in 

2.J 22 

ları da h:wa ne kadar soğuk olur- sanlardır. Soğuk su ile yapılacak 
sa olsun so?hık su içine buz ve hat temasların ağır ve hamcvi ciğer 
ta kar karıştırarak bu su ile el ve hastalıkları müstesna umumiyetle 
ayaklara dökmeyi tercih ederler. faydaları göriilmüştür. Hatta çok 
Onlar bu usullerden fayda gör - kansız ve vayıf, iştahsız, atrl ve 
müş ve bir çok hastalrklann ö - tembel olan bir çok kimseler bu 

Nafıa etinden 
Aydın Demiryolunun 81 ve 84 üncü Kilometrelerindeki Azizi •"'I. 

ye Tünellerinin Devlet tipi Gab:ı risine göre tevsii ve Aziziye lstu • 
yonunun bu tevsiata göre islah ve inşası ve Aydın hattının Kuyucuk 
istasyonunun Egirdir Ciheti makası başında kilin sel yatağı tünelinin 
genişletilmesi ve Aydın İstasyonunda Demiryol üzerine yapılacak 12 
metre açıklığında bir betonarme köprü inşası aşağıdaki şartlarla v., 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işin tahmin olunan be deli 479089,90 liradır. 
2 - Muvakl<at teminatı 229 i 3,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23 - 12 - 935 tarihinde Pazartesi günü saat On 

beşde Bakanlık binasında Demi• yollar inşaat dairesinde Demiryol
lar inşaat arttırma, eksiltme ve ibale Komisyonunda yapılacaktır. ı 

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı arttırma ek" 
siltme ve ihale kanununa T evfikr.. n hazırlayacakları teklif mektup -
larmı ve eksHtme !artnames;nde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 
eksiltme saatinden bir saat evve:i ne kadar numaralı makbuz muka· 
bilinde mezkur daireye vermiş o'. malıdırlar. 

5 - Bu işe girmek isteyenler. münakasa gününden en az bir haf
ta evvel istida ile V el~alete mürt caat ederek alacakları fenni ehli • 
yet vesikasını teklif mektup!arrn a koymaları lazımdır. 

6 - istekliler, bu işler için hazırlanan eksiltme şartnamesi, Mu. 
kavele projesi, Nafıa işleri Umumi şartnamesi, Fecni şartname, vahi. 
di kiyasi fiat cetveli, Profil ve tip resimlerinden mürekkep bir takım 
evrakı 23,96 li n mukabilinde De miryolları Jnşaat Dairesinden te • 
darlk edebilirler. (3546) (7623) 

Beyoğlunda küçük pannakkapıda 

Galatah apartımanırun 5 inci dairesinde 
mukim iken halen nerede olduğu blline 
miycn Bay Aleko Vatmanidis'e 

htanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bay Hayk Bağciyanın bir kıt'a 28-

12-932 tarihli senetle sizden alacağı bu 
lunan iki yüzelli liranın takip tarihinden 
itibaren maa faiz masarfi icraye tah 
silini talep eylemesi üzerine namınıza 
tanzim kılman 935/ 2i 46 No; lı ödeme 
emri ikamctgahınızın meçhuliyeti hase 
biylc tebliğ edilemediğinden bir ay 
hakkı itiraz tayini suretiyle tebliğatm 
ilanen icrasına karar vrilıni§tir. Tarihi 
ilandan itibaren nihayet bu bir ay zarfın 
cia borcun tamamına veya bir kısmına 
veyahut alacaklmm takibat icrası hak 
kında bir itirazınız varsa bu müddet için 
de istida ile veya şifahen icra dairesine 
bildirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde 
bu müddet içinde 7 4 üncü madde mu 
cebince mal beyanında bulunmanız 15 
zımdır. Beyanda bulunmaz iseniz hapis 
le cezalandmlacağmız oorcu ödemez ve 
ya itiraz etmezseniz hakkınızda cc'_ri 
icraya devam olunacağı malumunuz ol 
mak ve haciz yoluyle tebliği iktiza eden 
ödeme emrinin tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere ilanen teb1iğ olunur. 

(17387) 

SATIUK VE KlRALIK 
Beyoğlunda lc;tikH'tl caddesinde Yıl 

dız sineması karşısında Bekar soka • 
ğında 10 numaralı 11 odah kagir ha
ne ·atılık ve kiralıktır. Almak ve ki. 
raJamak istiyenlerin ''YAKIT" mües
sesesine müracruıtları. 

Jstanbul dördüncü icra memurlu • 
ğundan: 

Cinsi: Dükkanlı aparhman, Sem • 
ti: Beyoğlu. :Mahallesi: Hüseyin ağa, 
Sokağı: Vnldc Çeçme, No: 9;j, 9:5 1. 

Beyoğlu üçüncü sulh lıukuk malı • 
keme inden: 

Mahkemenin 93:l/1261 sayılı do • 
yasile 1\lünip tarafından Beyoğlunda 
Mecidiyeköyünde o~manlı caddesinde 
10 sayılı yerde mukim iken hale.n ika
n:ctgfıhı mcçbul bulunan Madenci Ce 
mal aleyhine açılan alacak dalıısının 
duruşmasında: Da\'acınm senet ib • 
razına ve gelıniyen da,·a edilene de 
hukuk usuJü muhakemeleri kanunun 
401 inci madde_ine tevfikan gıyap ka. 
rarının 20 gün fasıla ile ilanen teb -
Jiğinc karar verilmiş ve muhakemesi 
9-1-935 saat 10 a bırakılmış oldu • 
ğundan i~bu gün gelmediği \ 'C bir Ye· 
kil flÖndermcdiği talidirde gıyabında 
mahkemeye devam olunacağı yap 
kararı tebliğ makamına kalın olmak 
üzl're ilan olu"ur. (V. No. 11666) 

ZAYi 
Lim. n cüzdanımı zrıyi ettim. Yeni_ 

sini alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. (V. N-0. 11668) 

Deniz yolları Vatan vapuru yağ • 
cılanndan Hüseuin OGIU Ahmet 

ZAYi 
Beyoğlu askerlik ~ubesindene aldı

ğım askerlik tezkeremlc nüfus kağı • 
dımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım 

. dan eskisinin hükmü yoktur. (V. ·o. 
11667) J'uda oğlu Hayim 

Beşiktas ikinci ulh lıukuk Ad/dm • 
liği11den: 

Ortaköyde Ji'ıstıklı kösk ~ kağında 
26 sayılı evde oturan ölmüş E mine 
Hidn\ et, Hikmet kızı Hatice Ferhana 
a} ni hanede oturan küçüğün büyük 
dayısı Halil Ma uk Taylan vasi ta~in 
edilmiş olduğundan keyfiyet alakada 
ranca malOm olmak üzere ilan olu • 
nur. <V. L•o. 11669) 

Borçlu: Eliznvct I..eponyadi }~pire ve ~1------.... • ·-----._ .. 

Miltiyadi • 
Mükellefiyetleri: 1 - Elizavin pa. 

yı J>imitri madenlinin 2263 lira ala -
cnğından dolayı Jstanhul Altıncı ic • 
ranın 934/ 93:1 dosyasile mahcuzdnr. 

2 - Angilikinin 2500 lira alacağın 
dan dolayı Eli7.avetin hissesi İstanbul 
ikinci icranın 934/ 624.0 dru yasile nıab 
cuzdur. 

3 - Dimitri rnadenlinin 2057 lira n. 
lacağındnn dolayı lfüzayetin payı ls. 
tan bul ikinci icranın 934 6i63 do!'} a
sile ihtiyaten mahcuzdur. 

Yukarıda cinsi, semti, mahallesi 
~okağı \C numarası gösterilen Ye da· 
iremizin 93:->/ l!i93 dosyasile paraya çev 
rilmckte olan gayri menkulün göste· 
rilen mükellefiyete karşı bir diyecek· 
teri var.sa üç gün içinde bildirirsiniz. 
200.1 numaralı kanunun 128 ci maddes i 
mucibince ve oturdukları yer belli ol 
madığtndan tebliğ makamına kaim ol. 

mak üzere e\·,·elce Beyof!lu Taksim Şiş 

li sokak 18 'o.lu hanede mukim l\lihal 
kızı Elizavet Lcponyadi oğulları ls 

DON ve r ARIN Külliyatından 

YEN! KiTAPLAR 

Gizli Harpler 
Antoinc Zischka 

Hamdi Vnroğlu 

7;j Kuruş 
~·o: 45 

Diesraeli'nin Hayatı 

Andrc .Jlaurois 

lsmail Hakkı Alişan 

100 Kuruş 
No: 46 

Tevzi Merkezi: 

VAKIT Matbaası 

lstanbul 

piro ,.e l\filtiyadiye. ( V. N o. 1694) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

u~uııcri tatbik et~nek. suretne yen· i~ Dr. e melli A ii 
bır hayat.ve temız bır sıhhat ka - H Bevliye mütehassısı H 
zanmışlaı dır. ~Köprü lıaşı: Eminönü han Tel: 219151i 

Doktor ...................... - .......... __ ... "" "ii . ·-····· ............................. ~a::'lllllll 
Etem V .ıssaf 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllık IS aylılı a aylık Aylılı 

Meıaleketlmtzde 750 n o 2~ 110 
Yabancı yerlere 1850 1:l~ 400 l~ 

Posta blrllgtne ' 
ı;lrmlyen yerlere 1 11100 950 ôOO 111( 

l'Urklyenln ber posta mer kezinde K UMfJNa abone yuııu 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latanbuJ, ADiı.ara cadcıeat, l \ Al\11 yurcıu ) 

J eıeıun pııareı: ~4870 

{Yazı ~lerl: 21413 

· Tel ı::raJ aıtreıı: hl' lttl N lst.ıuıtıUJ 

Posta KUtUIU N~ 41! 
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TJ:\BLET 
.. 

KATAGRIP 

TABLET 
• 

KATAGRIP 

DAY c:. ı.iv tN<: aioc. c•ot • 

A ı.TıN CÖiOl 

c _ _ :;::.. ::. t ot \J, 

<>-tt.İ K ı.<.op ~U'y c vAAo• 

l<Act!> I OA Mİ\.'fO N L AR. V AR.O• 

MEŞHUR • ı 
Daimon Pilleri 611111 L 111rJ1llır1 H liııııırı ıılı(-e tiıım ıdırısı lllııırı 
Bütün diğer pillerden fazla aydın. 
lah r ve hepsinden dayanıklıdır. 

T ürkiye umumi acentaları: 

GABA Y BiRADERLER 

Satış deposu: 

JAK DEKALO Ye ŞÜREKASI 
l stallbul 1'alılakale 

Muhammen beCJeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç vi· 
dası rondela ve gupilya 6/ lkincikanun / 1936 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına • 
caktır. ' 

Bu işe girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 • 
kadar komisyon Reisliğine· vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindenA! 
Haydarpa§ada Tesellüm ve ıek müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(7675) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ..................... . 

Ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) lira o
lan 32 kalemden mürekkep şef y .ı zıhanesi, et~jerli ve etajeuiz me • 
mur masası, telgraf makinesi maıası, orta masası, etajerli küçük m_. 
mur masası ve etajeri ; komodin, lelefÔn etajeri, dosya, kurtuiı, yası· 
gın, abonöman karneleri ve ilith at bilet, eczane için ilaç dolapları, 
sandal ya, tef dötren, 'evrak, imdi:l dı sıhhi ıamdan, alet ve mektup 
sandıkları, tahta kağıt atacağı, .2 ve 5 metrelik tahta rampa, fiçı raııı· 
pası, ilan tahtası, etiket levhası, • 4 metrelik tahta merdiven, taht1' 
ayak a]tliğı, liburatuvar için çal . şma, eczacı için çalışma ve eczacı 
yazı masaları 20 - 12 .- 1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bi nasında satın alınacakdır . 

I Türkiye ' ~-Dün ve Yarın -, 

Şeker Fahri• k aları Tercüme külliyatının 4 üncü 

Anonim Şirketinden : 
Eskişehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle denizden 

l 936 senesi zarfında lstanbu la getirilecek şekerlerin nakliyesi 
21 llkkanun 1935 Cumartesi günü saat 11 de Şirketin İ5tan
bulda Bahçekapıda Ta! Handaki bürosunda kapalı zarf usulilc 
talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsila: Şeker Bürosundan alınabilir. 

.. • • ' • • , ! • .. • • ~ • • • 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının 1 - Şubat - 936 tarihinden 

itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullamlamı· 
yacağı ve bunun hilafında hareket edenler hakkında da takibat ya. 
pılacağı 2257 No.lı kanun mucibince il.1n edilmişti. 1 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerlerı 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Rctil 
32 Arisı.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lskender Haydar Rifat 
34 Kctdın ve Sc~alizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif ·· 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve aan'at Suud Kemal 
38 Etika Ağaoğlu 

39 Heraklit Haydar Rifal 
40 Ruhi mucizeler Cemil s~na 

Mutlaka a l ını.: ve okuyunuz 
fstanbul - Anksra caddesi ..... _ ............ . 

• 
Bu işe girmek isteyenlerin 1 : 04.38 liralık muvakkat teminat 

vermeleri .ve Kanunun tayin ettiğ! vesikalar ve tekliflerini aynı ıün 

saat 14,30 a kadar komisyon Ret• liğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankar ı da malzeme dairesinde ve Haydar• 

paşada Tesellüm ve sevk müdü• lüğünde parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (7675) 

Falih 8ullı ifd'!ci Tıu.klfk hakimli - ı 
ğinden: · 

• . • 1 
lstanbul evkaf müdürlüğü ile ft'e. 

F. STROVSKt 
Akademi üyelerinden 

HAYDAR R!F AT 
D. ve Y. T. K. No: 47 

Müddeti hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni halkı

mızın elinde mevcut bulunan eski gümüş paraların gerek vergi borç
larına tediy~ edilmek ve gerekse ilan olunan fiatler üzerinden teb· 
dil ettirilmek iç.in Malsandıklarına müracaat etmeleri tekrar ilan olu-
nur. (3524) (7627) 

riköyündc Rum kilise~i arkasında -2/ j 
12 l\·o. Jr e,·de oturan Yani aleyhine 
a~ı1an alacak ve tahliye darnsının 

muhakeme günü olan 29-11- 9:J:> ta. 
rihinde gö~terilen ikametgahta bulu • 
namadığı , .e nereye gittiği malum ol
madığı mübaşiri tarafından yazılan 

~erhten anlaşılmakla on beş gün müd 
detle füınen tebliğata karar verilmiş 

iŞ L E T M E S i ,.e yevmi muhakeme olan 23-12-93:5 tarafından bir vekil göndermediği ta1' 
pazartesi günü saat 14 de taliki mu. dirde gıyaben muhakemesi yapılaca~ 

Ac•ntelcri : Karaköy - Köprilbatı hakeme edilmiş olduğundan yevmi ğı ma1Umu olmak üzere keyfiyet iliı' 

Deniz yolları 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Tt l. 42.162 · Sirkeci Mtihürdar udt mua:ryende Mahkemeye gelmediği ,.e olunur. (V. ~o. 1166:;) 

--• Han ttı .. ron: 22740 --•I •lil•••••••••••lli••••••••••••••ll• 
lskenderiye yolu 30Ton Bor Yağı 

20 
" 

20 numaralı yağ 
10 . ,, 25 ,, ,, 
20 ,, 35 " " 

6 ., 26 " " 
10 " 46 " ., 

Tahmin edilen bedeli 45340 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü Ealmalma ko· 
misyonunca 11 - Birincikanu.-1 - 935 tarihinde Çarşacba günü saat 
14 de pazarlık ile ihale edilecehtir. Şartname iki lira 30 kuruş muka· 
bilinde komisyondan verilir. T:ıliplerin muvakkat teminat olan 3438 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komi~yona müracaatları. (7624) 

postaları 

Görülen lüzum üzerine Is· 
kenderiye yolu postaları mu· 
vakkaten tatil olunmuştur. Sa· 
lı gün!eri kalkacak postalar iz· 
mire kadar gidip perşembe 

günleri lzmirden dönecekler
dir. "7686,, 

lzmir Sür'at Yolu 
1ZM1R vapuru 1 O birincika· 

nun SALI günü saat 11 de kal· 

S• • k 1 h t I ki kacak ve ÇARŞAMBA saba-
ınır Ve a 1 88 a 1 arı hı IZMIRE varıp PERŞEMBE 

·Türk Hava· Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

~e~gin etm1ştir. 

2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 

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

ler'e ( 20.000 ) liralık bir mükafat 
ikramiye

vardır-Mütehassı sıDr. Etem Vassaf akşamı lzmirden 1stanbula d& 
necektir. "7715,, 
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