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(Yazısı 2 inci sa,yılada) 

Zecri tedbirler kuvvetlendirilecekıni? 
to:/qaqa silô.h, ephane qönderilme- · iskan kanunu 
es1ne,ma alınmaması a başlandı! rıskan ve göçmen işleri hakkında içişleri 

8ir lngiliz ga=z=e=te=s=i=n=e=g=ö=re=M=il=le~tler Cemiyeti Bakanımız izahat verdi 
bir komiteyi harbı derhal durduracak yeni 

ve kati tedbirler aramaya memur etmiştir 
'-----~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-

Güneş ~.Dil Seferberlik 
teorısı 

Yeni bir harp mi 
kopacak? 

1 'l'ilrk dili nra~tırma kurumunun ra-1 
~Ş11ııtları "GiineŞ _ dil teorisi,, ile y;ni 
'f..ı: safhaya girmiş bulunuyor. Bu ye
~· safha, şimdiye kadar sisli bir yol 
l' ~erinde büyük zorluklar i1e çarpışa
l'ı~k. ilerleyen dil araştınc1larının ö -

d~!ıtü aydınlatmıştır. Bundan sonra , Şima/f Çin Japonya 
t Çahşmaları daha verimli olacak -

0•r. Bununla beraber eski zihniyetleri 1 i/e İff if ak edecekmiş 
b;t,~d~n kaltlıran her yeni hakikat gi-

1 
h· Gune.ş • dil teorisi,, de her tarafta 
,!tdenbire ve kolayca anlaşılamıyor. 
(ıe'e . 
tı ' ~ınıuiye kadar arnpça olarak ta -
/11rtıı~ olan birtakım kelimelerin türk 
d:

1
°Idu hınu gösteren bu yeni teoriyi 

1 
del'rimi yolunda bir neyi gerileme 

s:ıııanlnr görülüyor. J 

~ 11.~ ~ .i ' ;:.ı t hal ise hiç böyle deği1dir. 
lı <llıJ ki } eni dil teorisini iyice an -
llıY~tılar tereddütsüz bunu teı;;Jim et -
~<lcdir. 

taşW- ·- __..ı.. •• ,._ ~ .;ı·~· -9ri:,_, 
gı; rrına-Irurrimüii\ın ışe oaşıaai ı 

11 ·l11erde kendisi için amaç ettiği şey 

1.e İdi? Bize üç diJden yapılmış bir ha
c'~ olarak gösterilen osmanlıca türk
~~1ni öz türkçe haline getirmek değil 
t •? G~<;miş asırlar içinde bir çok ser-
0;tıerıni kaybetmiş olan Türk dilinin 

1 .... kaynakJannı bulmak ,.e Türk mil
~-tınin kendine göre bir dili bulundu-
tıııu isbat etmek değil mi? / 

ASI'! US 
""----. (,t:;onu: Sa. 2. Sü. 5.) 

l\taden kömürü 
'atış~arı durdu 

Italyada 
gösteriler 

Balkan devletlerine 
mukabil yardım 

lazım 
Cenevre, 18 (A.A.) - Cenev

re müessesesi tarafından alınan 
zecri tedbirler bugünden itibaren 
tatbik mevkiine girmiştir. Millet· 
ler cemiyetine dahil 58 devletten 
50 veya 52 si bunları tatbik et 
mektedir: 

52 devlet, silah mühimmat ve 
harp levazımı üzerine ambargc 
koymuşlardır. 52 devlet, İtalyan 

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

Ankara; 18 (Telefonla) - Ka·ı itinin de Sağlık bakanlığına ver• 
mutay, bugün Refet Canrtez'in mek olduğunu aöylemif, muhacir 
başkanlığında toplailDllf, iıkan i- işinin Kamutayı itgal edecek ka• 
§İnin içtimai Muavenet Bakanlı - dar mühim olduğuna iıaret ede .. 
ğına devredilerek ayn bir bütçe rek ıunlan aöylemiıtir: 
ile idare edilmesine ait kanun la- Türkiyenin bugünkü mazhaı 
yihasmı kabul etmiıtir. olduğu terakkiyi, refahı gören ha 

Kanunun heyeti umum.iyesi ij.. riçteki ırdaşlarımız kendilerini 
zerinde görütülürken bir soruya bundan apğı bir mevkide görme• 
ve ileri sürülen bazı mütalealara mek için buradaki Türklerin ha .. 
·karşılık olarak iç itleri Bakanı yat ve hukukundan iatif ade etme1' 
Şükrü Kaya, Türkiyenin iskan ei- istemektedirler. Bunlara kapıla • 
yasasmm umumi hatları, iskan it • nmızı arkasına kadar açmak bi .. 
(erinde gözetilen maksat ile bu .. zim için bir borçtur. 
güne kadar bu yolda baıarılmıt Bir memlekette hak ve a'dalet 
it etrafında izahat vermittir. olmazsa kimse oraya uğramaz. A-a 

lç itleri Bakanımız, kanunun zamanda hepsi gelecek, ten yur • 
esbabı mucibesinin muhacir itleri- dun, ten havası içinde bizimle b~ 
ni ikiye ayırarak, bütçe kısmını raber yaııyacak1ar ve elbette mes• 
iç işleri bakanlığına ve dahiliye ut olacaklardır.,. (Sonu Sa. 9 SiJ.1) 

Ekmek Çıkıyor! 
YA:rıncbn itibaren birinci nevi ekmek 

14, Francela 18 kuruş 
Kral Jorj .k. . . k k b .. 

H ık h k•kA • ı ıncı nevı e me ugun piyasaya çika-
a .ın a ı . ı reyı rılıgor. 71,30 kuruşa satılacak 

için seçim istiyor 

Venizeios krallık 
reiimini tanımış Yukarda: General Feng • Siyank 

Yu, "§ağıda: General Ça. -
Kay. Şek 

<Yazısı 10 uncu sayfada) ::---._ (Yazısı 4 üncüde) 

Ceıaı Sabir 

Atina, 18 (Ku
run) - Bütün 
haberlere göre 

Belediye nark 
komisyonu dün 
akşam saat on 
beıte toplanmış. 
zahire borsasın• 
dan gelen on 
beş günlük buğ
day fiatlerini 
gözden geçır

miştir. O•• •• ıd •• kral Jorj Atina -• ma gıya geldiği vakitı· 
1 
tam anlamı ile 

_ _...._,,,....,.... . serbest bir seçim · 
" yapılması için hiç 

bir fırkaya men· 
sup olmıyan şa • 
hıslardan mürek -
kep bir hükumet 
kuracaktır. Bu hü 
kUmet, haklın ha
kiki oyunu göste· 
ren seçimi yapa -
caktır. 

Proiya gazete 
sine göre kral iki 
düşman zümreyi 
barrştırmaya ça -
lışacak, umumi af 
ilan edecektir. 

llt:na, 18 ( Ku· ~ 
run) - Papa· 
anastasyu, iç du -
rumun düzelme . t.:............._ • ._._.."'"", ~ ..... 

si için ıkralla be · Kral J orj 

l 
.,:::;ldağın değerli aaylavı Celal Sahir Erozanın cenaze töreni dün 
fq~ ~Y~nı altıncı aayılamızcla bulacaksınız. Buradaki resimler 

er raerinde taıınırken ve Sirkeci garında iken alınmııtır. 

raber olacağını söylemektedir. 1 

Papaanastasyunun "Biz rejim hak 
kındaki kanaatlerimizden asla 
caymryacağız,, dediği kaydedil -
mektedir. Kafandaris ise eski fi -
kirlerinde ısrar etmektedir. 

(Sonu Sa. 10 Sü. 3) 

Saat on altıya 
doğru ekmekçi· 
ler cemiyeti reisi 
ile azalarından 

bazıları da belediyeye gelmiı, be-ı reyya ile görüşmüılerair. Nark 
lediye reis muavini Bay Nuri ve komisyonu tarafından tesbit edi• 
Ekonomi direktörü Bay Asun Sü- (Sonu Sa. 10 Sü. 4) 

Haliç vapurlarını Akaq 
idaresi işletecek 

Bir Haliç vapuru iskelede 

Haliç vapur şirketi önümüzd l 
ki Cuma. gününden itibaren va 
pur itletmekten vazgeçeceğini 

~.!akalı yerlere bildirmişti; bunu 
i.izerine seyrisefer işinin kalm 

<Sonu Sa. 10 Sü. 4) 
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SON HABERLER f 
1 

_ıt_a_.lv ... a ..... , -_R_a_b ... eş~---
18/11 /935 te 

Suriyeyi yabancılardan kurtarmak 
Fransız polisi gizli bir cemiyet meydana 
çıkardı. 37 tanınmış Suriyeli tevkif edildi 

Askeri Vaziyet 
! __ --_-_- Dün relen tel,rıJlara göre ltalyanların üç i•ti~ 

büyük bir taarruza lunırlan:lıklarını göıferiyor. 
j Ôyle •örülüyor iri ltolyanltıT fima!de (Eritre) c•P 
= bugün •ol ıahülerini tahlrim ile mqful bulandulılan 1 

nehrinden geçerek (Gondar) Ü%erine yürümek iıtiyorlar. 
/teme ( Auab) da yenülan tqlril etmekte oldukları y.,Ü 
kolordu ile Musaali istikametinılen ilerliyerek (Deui~) 7İ 

ltu#iit, 18, (A.A.) - Beyruttan 
ltildiriWitine röre, Fran11z emni-
7et poliıi, Suriye ve Lübnanı ya -
ı.-ı1ar elinden kurtarmak İlti -
~-pli bir cemiyeti meydana çı 
Dnnı.ttır. Aralarında avukatlar 
pW81Örler bulunan 37 kiti tevkif 
*iilmlttir. 

Tnkif edilenler arasında Lüb • 

nan polis yükıek meır.::: larında.4 
biri de bulunmaktadır. 

Kudüı, 18, (Özel) - Alman 
istihbarat bürosunun buradaki ay. 
tarının bildirdiline göre Suriye ve 
Lübnandaki 8 Arap parti.i birle -
terek bir parti tetkil etmitlerdir. 

Yeni teıekkül eden parti Fran4 

ıanın Sur· .... kom;ıerine ve Fran
• 

aa Hariciye Nezaretine verdiği bir 
memorandumda qağıdaki dilek
lerini bildirmittir: 

1 - Milll Arap okonomiei, 
2 - Bütün Suriyenin birleıme

ıi, 

3 - Siyul affı ummni, . 
4 - Kanunuesasi ve mefl"Uti bir 

hükUmet teaisi. 

mak emelini güdüyorlar. Nilaayet cenupta General (G 
• 

kuvvetleri ile Je (Harar) üzerine yürüyerek Cibuti - A 
baba laathnı kameie ayni zamanJa (Eritre) cep • 
gelecek lravoetlerle birlqmefe çalıtıyorlar. Eier ltal /1 

Göçmenler tazyık görmüyor! 

bu yeni taarruz planları neticelenirse Habqiıtanın yalnd 
zıldeniz ile olan muvcıale yolltıTı ke•İlmİf olmıyacakhr. 
zamanda Habefistan ile SaJ an aruınialri yollar Ja 
bulunacakhr. OnJan ıonra Aorupadan Habeıistana silola,,. 
hane göndermek imkanı kalmıyacaktır. 

Bir Türk kanı akıtıldığı, bir Türk haksızlığa veya 
tazyıka uğradığı vakıt hükumet lakayt kalamaz 

ltal1Janlar ÇevrililJO Ankara, 18, (Ozel) - lakin 
•nunu sBriifülürken IÖZ alan 
Malhar (Aydm) Bulgariatandan 
weıe. söçmenlerle göriiftüiünü, 
busılarm ayrılırken büyük ıüçlük 
lerle brfdqbklanm anlattıklarr 
nı aöylemit, sulhu kendiıine en bü 
J'iik ideal edinmit olan Cumuriyet 
llUıkOmetinin bu hldiselere kartı 
ne gibi tedbirler alcbiım aormuı -
tur. Bay Mazhar sözlerini bitirir • 
un tunları .öylemiıtir:. 
"Türkiye Cumuriyetinin seneler

'denberi takip ettiği harici siya · 
set gösterir ld, ona başkasının za. 
rarına hiçbir fikir ve hareket is · 
nadı kabil değildir. Herhangi bir 
memleket ve millet, her hangi bir 
11.1lh idealine karşı re!l'l1! veya hu -
susi Türkiynnin imzası ve hareke 
ti görülemez. 

Benim bu vadide söyleyişim ve 
bağıl'I§IIIl yalnız vicdani ve insani 
hislerin ve biraz da ırkdaşhğm se
sidir. Yoksa siyaset veya devle · 
tin umumi menfaatleri neyi istil
zam ediyorsa onu yaparlar. 

lç itleri bakanı Şükrü Kaya, Bay 
Mazhara fU brtılıiı Yermittir: 

'-rürkiye Cumuriyetinlıı dahili 
ye harlct i§lerinde gizli hic;bir kö· 
r 70ktur. Memlekete ve millete 
iit bittin işler bu kürsüden oldu -
iuslbt açık görüşülür ve görülür. 

Oatlilde olduiu gibi bıraktğı · 
mm )'81'lerde ve bizim harsımızla 
«8f&18D ve dilimizle konuşan irk 
laştanmızm ve kardeşlerimizin 

:iatimaı , fe~?i hayat ve hüriye.t : 
1fuiıe her gun alakadanz. Hancr 
iniz her zaman bu alakayı göster 
~l ve göstennektedir. Oradaki 
ırltdaşlamnızm hiçbir tazyika uğ -
ramadıklan ve uğranuyacaklan 
hakkmda teminat aldı. Bu itibar -
la resmt makamlan ittiham ede · 
cek bir vaziyet kalmadı. Eğer mu
hitlerinde ve maddi veya mne · 
:ri tazyik gördüklerine mut -
tali olursak ve oradaki Türklerin 
inpnca yapmak hakkım temin et. 
tinneye hükQmetiniz mecburdur. 
itapacağı teşebbüsler ki.fi gel -
m81.ae müracaat edeceği daha yük 
ilek heyetler vardır. Bir Türk kanı 
aıatıl(bğı, bir Türk haksızlığa ve 
ya tazyıka uğradığı valat Türk ef
KAn umumiyeainin gösterdiği has 
Siaiyet hiikCimeti lakayt bıraka 
maz. 

Fakat hali hazırda gerek dahil 
qe ve gerek hariçte yaptrğmıız tah 
likat göÇ?Jlen hususunda harici taz 
yikden ziyade dahili tazyj.kin vic 
dandan gelen, içten.kopan bir taz
yikın mevcudiyetini gösteriyor. 

Biliyorsunuz ki, Romanya hilkU. 
meti ~ok adil bir hükUmettir. Bil· 
hassa tebaası hakkında çok adila
ne ve dostane muamele yapmakta 
dır. Türkleri buraya koşturan şey 
demin arzettiğim gibi, bugünkü 
Türkiyenin yüksek mevkiidir. 
Onun hariçteki akisleridir. M • 
karaşım Kitapçının deCiiği gibi bir 
an evvel Atatürk'e ve Atatürk ka
nunlanna ve rejimine kaVU§IDak 

istedikleri içindir. Asıl esas bu· 
dur. Bu psikolojik ciheti hakika
ten unutmamak lazımdır. 

Bugün gelecek olan muhacir i
çin Trakyada ve tstanbulda yer
ler hazırlanmıştır. Bunlar, yersiz 
ve aç, kalmayacaklardır. Bunların 
geleceği günü şimdiden tayin ede
mem. Maamafih karak:r§tan evvel 
gelip yerle§meleri için çalIŞilacak. 
tır, 

Mısırda niimayişler 

Addiaababa, 18 (A.A.) - Ha
vaı Ajansı muhabirinden: 

İyi malUnıat almakta olan bir 
kaynaktan bildirildiğine göre Ras 
Seyum, İtalyanların sai cenahla
rını Aduanın içinde çevirmeğe 
muvaffak olmuıtur. Vaziyet bel
li delildir. 

riyor:. 

Adiaababa, 18 (A.A.) - Raı 
Destanın Luıoerrandi iıtikame • 
tinde yapbit yeni bir bukmda 1-
talyanlara mühim zayiat verdirdi, 

Talebe bağırıyor: kahrolsun Hoar, ti hakkmdaki haber Habet me -

. •ki~ 1 • • S d • • ' nabiinde teyit edilmektedir. 

Ciddi kaynaklardan aııaaa.: 
berlere göre Ras Seyyum 
20 bin kiıilik kuvvetle T 
irmajımn timalinde Tenb~ 
kiinde bulunmakta ve ~ ısti aı ısterız, u anı ıştenz • Adiaal>ab&; ıs (A.A.) ttaı:ran 
Ol Ull IUG.)lcl \-C:Lli!&Uc:Lft.Ld.lH • " ıw ın •i~'au 'iLmuca. uuıumnı ıud. -

Londra: 18 (A.A.) - KahiTe son Jiari&falildar emeıma ölen __ ___: _ _:___: _ _:_ ___ __;_~----__..;.;--

den bildirildiğine söre, aon kan- arkadqlarmm l&nüldQü~ezar.. Güneş • Dil teorisi 
tıkhldar eınaıında aldıiı yaralar- hia doJru sitmek üsere bar alay ' 
dan ölen Ali Afifi'nin cenaze tii- tetkili makaadile opera meydanın (Vdganı Bfrlndtle) J Jer ile gözlerimize yeni ufuk~ 
reni dün akıam yapdmııtır. Tören da toplanmıtlardır. Tt1rk dili arqtırma kurumu bu yor. Şimdiye kadar dar bir uf ,ı 
esnasında hiç bir hidiae çıkma • Şehrin tiirlü yerlerine. altı yüz maksada varmak için iptida dilimiz - de iğne ile kuyu kazarcasına:"! 
mııtır. polia yerlettirilmiftir. de arapça veya farsça damgası tqı · rimi, i~in çalı~nlar bu. yeni ~ 

Poliı törensiz bir gömülme em NESiM P AŞAN1N SÖZLERi yan kelimeleri ayıklamak, sonra bu • da :. Giln~ş. - dıl te~risı." nir;._., .t 
günkü Türklerin konuşma dilinde ya- ile onlennı çok genış bır sa 

retmitti. Fakat sabahleyin bir ta· Kahire, 18, (Royter) Mısır Bq şaclriı ve yahut eski Türk Jdtaplann- dınlanmı~ görüyor. I!_ 
lebe grupu hutaneye ıiderek ce- bakanı Nesim pata (Vefd) frrkaıı da bulunduğu halde osmanbca türk- (Güneş. dil teorisi) bize, ........ ' 
nazeyi kaldırmıılardır. Polil'le ta• nm aleyhinde vukubulan hücum- çesi sının dışında kalmış olan keli - teriyor ki Türk dilinin, tUrkçf ~ 
lebe araımda müzakelerden aonra }arma ve İngilizlerin bir aleti ol - meleri bulmak suretile eksikleri ~- - melerin kendine göre bir ol::.,~ 
poliı, 300 den fazla talebenin it- duiuna dair ileri eüriilen ittiham- mamlamak istedi. "Dergi,, bunun ıçın kendine göre teşkilltı esUi1 ~!J 
tirak etmemeıi .... ile törene mü- l '!lir yapılmış bir hazırlık idi. Bu hazır · dine göre yaradılış sistemi 4 r P'"~. 

s-• ara cevap yermı • • bktan sonra dillmizl yabancı istila - teşekkül sistemine uyan keliıoe' ~ 
aaade vermiıtir. Kahire talebele • N•im pap. ıeçen aenen~n yaz smdan kurtarmak için ilk adım olmak çedir. uymıyanlar değildir._ı:;.~ 
ri buıün için büyük bir tezahür menimincle YUkubuien hi.dıselere üzere "OBmanbcadan öz ttlrkçeye kı· net • dil teorisi,, nln formiill..-~' 
yapılacajını bildirmitlerdir. Alay. itaret ederek lnıgilizlerin 1923 yılı lavuz,, vücude geldi.. .. re bir kelimenin kurulu!u ti ~ 
la mezarlıia kadar digilecek ve bu JUMmm iadesine kartı gelmeleri Hiç şüphe yok kı "k~lavuz,, T~r~ duğu anlaşılırsa bu kelınıe :. ~ 
alaya Nuhu Pata ile dijer nu • Userine lnıilis komi.erliiini pro. dili devriminde her vakıt . kıymetını rapçada ve farsçada detti,~ ·~ 
yonaliıt liderler de ittirak edecek ·~ 1 'Ji k · · S' muhafaza edecek bir eserdır. Ba eser sızeada, almancada, ingll ~ 

teato ettı •• ; ngı z OılDıMrı ır dikkatle gözden geçirilirse pek çok nancada ol88 bile yine tlrk~ 
tir. Poliı, bu tezahüre müsaade et• M"J Lam n her fırka tara· la L.- lf ı es peonu güzel buluşlar görülür. Bunun ~ alınmak lhımdır· tabii dili--~ 
mediiinden aktam için yeni karı· fmclan kabul edilecek 1eni bir te- raber "kılavuz,, tizerinde devam eden türümüz tçln bu~ ihtiyat ~ · 
ııkhklar çıkması ihtimali Yardır. mel yuaamm ve hük6metçe tayin çalışmalar esnasında şu hakikatler de Eter ''kılavuz,, a b&flall~ • 
KAHROLSUN HOAR, SUDANI olunacak bir heyet tarafından ha- anlaşılmış oldu: nl "GUnet • dil teorisi,, ·~~ 

lSTERlZ MEŞRUTiYET urlamnaıı teklifinde buhmduiu · ı - Şimdiye kadar iJz tirlcçe ola • uydı, bustln arapça, fa~ di?ı 
iSTERiZ ! nu, fakat kral Fuadm 1923 temel rak tanıyablldi6iml~ kdU...ler Ue ha birçok kelimeler belki il 

1 lskenderi e 18 (A.A.) - Çoğu yuuınm iadesini kabul ettijin · Türk mJlletinln kültür ilatlllflflannı larak bu kılavuza ginnlt bl fi! 
l-L- 1 ~ -xaı · · "K h ı- den kencliıinin lngiltere büimmc- temin etmek kdli değildir • ., tı; çUnktl bu kelimelerin•~~ 

ta "l1C o an •v erıcı a ro . • b'ld'rd·ı· . 2 - Türk dilinin anın kılavuz. farsp deiil iiz türkçe old fr~.:. 
aun Hoare,, Sudam istem,. Met • tine Mıaınn dileklerını 1 1 1

• 
1?1 

denUen kü~ilk nerln hacmlntUn ~k ea anlafllabllecekti. Sonta:Z"" 
rutiyet yahut istiklal .. Yaf&lın Na Ye bir ceYap almadıiını, onun ıçı.n genif olduğu gibi arapça, ııalaıd farı- kartrlıfl bulunamıyan bir ~ r 
hupqa.. Diye baiırarak tehrin Sir Samuel Hoarm ıon nutkunu hır ça..denUerek bu esere aluuntımıf olaıt um,ıer yaratıbr,yallut ıred 
ana cadd~inden ıeçmitlerdir. ceyap olarak telakki ettiğini söy- bir çok kelimeler öz Türk kagnağın • "teori,, nln formUllerincleJI 

Kahire 18 (A.A.) - Talebe lemiftir. dan gelmlıtir. 
1 

,,,,,.,, dilecek, bu suretle orta)'& 1' ~ti 
, , 3 _ Yalnız arapçatla ve arıv-a daha çok ma.affaldyet ~~ 

hazır değil, diğer mille'l0 rin dUlerlnde de Daha ilmin detifmes, bir d 1-.__ 

20 bin Japon askeri bugiJn kullanılmakta olan bir '°leke- konu ve kaidesiyle birJtkte~~ 
llmeler vardır ki bunlar alında hep lıte Türk dili arattır.... .,. Pi':, 

f b ı•k .,,,. d•td• tarkçedir. .. bundan sonraki ~ıımaiatl-~ Mançukoda se er er 1 1 an e 1 1 4 -Türk dUinln ~göre ozel dotru cesaretle ytlrf11Dd ~ 
bir kuruluı aiıteml IHIJ'dır; bu ılate • All .. 

Pekin, 18 (A.A.) - Kuantunı 

Japon ordusu Chainaikuan'm _ıi • 
malinde tabattüt etmektedir. Bu .. 

rada yirmi bin Japon askeri top· 

lanmıftır. Japonlar aıkerterinin 

nakli için 29 trenin hazırlanma • 
ımı Çin demiryolları memurlarm• 

dan cebren iatemitlerdir. 
Pekin; 18 (A.A.) - Tientain .. 

den ıelen haberlere göre, Mançu· 

kuda aeferberlik ilan edilmiıtir. 

18 Japon tayyareıile bir tren do• 

luıu harp malzemeıi bugün Çan-

haikuan'a ıelmittir. 

ml "GIJnes • dil teorial,, ile ifade et - ---------
mek kabUdir. Diyet toplan•>'°'~ 

Demek istiyoruz ki Türk dili arat- ~) ..,.... .~ 
tırma kurumu ortaya "kılavuz,, diye Dantzig, 18, (A. tıY•.~ 
bir eser koyduktan sonra bu eserin U- bu ayın 28 inde toplallh~ .. ıt 
zerine bir (battal) damgası vurmu • mııtr Ruznameıind• bir kf" 
yor. Fakat "kılavuz .. şeklinde teces - • · ühİll' 

d be-•2\n:ıameıi ve 111 süm eden Uç yıllık ~~hşmalar an ~ elif 
nun mu .. --1-ereai •OZ • sonra varılmış olan yeni ilmi hakikat· ~ 



~ 

r-ı~'!l!!!!!!!!!!!!!1!!1!1!!!!!1!11 .. m!!!!1!!!!1!!11 ................................................... ll!!!mB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!'!!!!!!!!!!!!!'._!!!!!!!!!!IP!'!!!!!!l!!ll!l!l!!!l!B'!!!!"ll!i.,..I!!!!!!!!!!~~:::::: S -KtmtTN 19ll.TEŞntN1935_.. 

1Gezintiler1 1 
Ciritçilerimiz 

Kültür bakanlığında 
yeni teşkilat 

BAY SAKALAROPULOS - Yu • 
nan dış bakanlığı genel sekreterlliln• 
tayin edilen Yunanlstanın Ankara el
çisi Bay Sakelaropulos dün sabah A
tinaya gitmiştir, 

INGILIZ ELÇiSi - Budapeştede . 
avda bulunan lngiliz elçisi Sir Persi 
Loren bugün şehrimize gelecektir. 

INGILIZ KONSOLOSU- Eski in 
giliz konsolosu Bay Ralf mezunen ar
nldığından, Trabzonda bulunmuş ln
giliı konsolosu D. l\letiyuz onun ye • 
rtne selmJttlr 



Rnkaradan: 
......................... __.lllllHlll.._lllllllımllftlllllllllhlmR11111111llllllıılı•llflllllllllllthlUtdlll 

Zat işleri direktörlüğünde tayinlar --------
Ankara; 18 (Kurun) - Zat it- aTinliiiae, malauebe direktörlü • 

leri &irinci mümenizi Nurettin, iü mümeyyizi Fahri, Karı muha • 
at itleri direktCSr muavinliiine, •İp me.'.llüiüne t&J.İD eclilmitler
at itleri dir~örlüp hirinci ıı · dir. 
aıf miimenizi Aziz, direkt& mu-

Malmüdürlüklerinde yeni teşkilat 
A.nkarai 18 (Kurun) - Bina kitibi bulunmakta olduğundan bu 

'f'e arazi verıilerinin huaul idare- kitiplerin 1'ir çok mali verıiler ile 
lere devrinde biç bir memUl'Ull a· alakadar bulunduklarından yeni 
çıkta kalmıyacağmı evvelce bildir bir teılrilata lüzum görülmekte • 
•ittim. K•zalar malmüdürlüiü dir. 
fefkı1ltmda iki veya üç. Taridat 

latan~I itha'at gümrügü f Cumur başkanlığı orkes-
d\ıektörlüğü bası için san'atkir alınıyor 

.&.alrara; 18 (Telefonla) -1• Ankara; 18 (JCunm) - Cu • 
tanW itlallt ıiimriili direltifr • mur Batkanhiı orkettra takımı İ· 
lüiüne mmmn MelhİDİa ta7İ11 .... Çİn OD iki kadar aana'tkir alına • 
Mm..t kav Nlle 111-....Wir. caktır. Bu aan'atklrlann imtihan· 

Telefon aoıyeteai iıi 1an, aym Jirmi betinci ıünü tatan
bulda CalatuaraJ" IİMIİnde yapı· 

A+raı 18 (Telefonla) - L- ı--• .... ~R'. 
ld ....,_ ...,..i ile.,......... 
•belıiı anead•ki i~m laal- Buğday suiistimali 
li jpa .. hak .. tayin edim O· Ankara; 18 (Telefonla) -Ge-
ahwlıite ripaİJe onliaarJm pro • çen yıl ziraat Bukaamda yapılan 
feeid Millen, Aabraya pleıek buiday auiiatimali hakkındaki eT· 
,. __ müat91an a.,. Paik ile ıö • rak, devlet ıt1riamca incelenmif, 
rütmiiftür. Huım, ....,._ ba • bazı cihetlerin tamiki için Cince 
sul._k üzere letaabaJa bareket incet--.yi yapan heyetin lıtanbu
etti. la siderek yeniden incelemeler 

Yeni memurlann askerlifi yapmuma lüzum ıöıtermitti. Bu 
heyet, önümüzdeki hafta latan • 

An~ 18 (Telefonla) -Müı &ala ıiderek incelemelerine b&f • 
teprlar heyeti )'lll'ID ilrind içti • ı---w .,-.. .. ır. 
IDamJ ,apara.k y\ibek mektep me ----------
ZUDU yeni alman .....ı.na .... Giçmew mi•fir evi 
kertik vaz:yetini kcnuıawbr. Mühtelif vilayetler~ gOn<teru 

~•lla ha~erlerl ------Bir gümrük bammabnın 
yaphğı İf 

\ Galat.ada yolcu salonu kar§ı.sın 
\ c1a Halllin kahvesine gümrük ha· 
' maijarmdan Necdet sarbo§ olarak 

pimi§, kahvedekilere küfür et -

me üzere yabancı memleketlerden 
tstanbula gelen göçmenlerin so · 
kaklarda yersiz yurdsuz dolaşma 
larma mani olmak için yapılmam
na karar verilen göçmen misafir 
evinin inşasına yakında başlana · 
caktır. Misafir evi muht.elif nakil 
vasıtalanna en yakın olmak itfüa 
rile Sirkecide yapılacaktır. 

mi§tir. Mü§terilerden hamal ?t1eh ----------
met ayip 1 Deyince Necdet kızmış, 
tabanc.asmı çekerek Mehmedin ü 
serineatqetmişt.ir.Hamallıfeh· 

met masayı sper aldığından yara
Janmamq, Necdet yaka.lanmış 

tır. 

RACRA ATANLAR - Kadı· 
köyünde oturan Kabzımal Süley
man, pôr Kenan metresi Muaz 
zezle sarhot olarak sokaklarda do 
Ja.,ıp nara atarlarken yakalanmış-
Jardıt. 
HALI H1RS1ZLA1U --Sultanah 

mette halı tüccarı Hecabinin evin 
den birçok eşyalarla hah çalınmış 
tı. BanJan çalanın abrkalılardan 
JJan olduiu anlaşılmış, yakalan 
mışt.ır. 

KARPiT PATLAYINCA- Fe 
riköyünde l.aia Şahin sokağında 
oturan 12 J8§1Dda Rifat, Abidin 
isminde biriai tarafından verilen 
karpiti yakarken patlam.Jf, yüzü 
yanmqtır. Rifat, çocuk hastahane 
sine kaldınlmılf.ır. 

OTOBOS ÇARPTI - Sultanah 
aıette bfaikletle dolapn Fetiye 
1888 numaralı Büaeyinin otöbüaü 
çarpnq, pralunp. Yarah ço 
cuk Gi,ilhane hastahanesine kalce 

· nımcpı. 

Nöbetçi ec2aneler 

Samatyada: Eroftloe, Abarayda: 
Şeref, Karaglmriikteı J. Kemal, Şeh 
remllllade: Ntmn. Faenle: Arif. Şeb 
zadebqmda: lıunall Haldu, Sirkeci • 
de: Betlr Kemal, Caialoilunda: O • 
beyt. Küçükpazarda: Hüseyin Hüs • 
nü, Lale lider Sıtkı. Beşiktaşta: Sil • 
1.,-man R~. Galatada: Hidayet, Be 
yollunda: Kanıut. Gl•et. Pangal • 
tıda: Karakln Ktirk~i1".n. Kurtul"f -
ta.: Necdet Ekrem. Ka.sampapda: 
MerlLa, Hasköyde: Ualk. 

verle Abbas kurtanlmışlardır. 
YANGIN - Tavukpazannda 

Kürkçüler sokağında marangoz 
Hiiseyinin dükkAnmdan yangın 
çıkmış, bir kısım eşya yrındığt hal 
de itfaiye taafmdan söndürülmüş 
tür. 

KiM ÇALDI - Bakırköyünde 
hat boyunda 8 numaralı evde o • 
turan 88mlf Aleksinin kansı An
tranike ait çanta kesilmek sureti 
le içindeki mücevherler çalınmış · 
t.ır. Evde sob tamir eden Eşrefie 
çırağı yakalanınŞır. 

PARMAKLAR! KESIIDI -
Mahmutpaşada Kükçü hanında 
llstik fabrik88Dlda çalışan amele 
den Saadet sağ elini makineye 
kaptırmış, üç parmağı kesilmiştir 

Made~ kömürü satışları durdu ; 
Sebebi fiyatlarda yapılan tenzilatın henüz 

satıcılara resmen bildirilmemiş olmasıdır 
Bundan bir hafta evvel, ekono

mi bakanlığı kömür fiyatlerinin 
ton b~cmıa 130 kuruş indirileceği 
ni ilan etmişti. Kömür satanlara 
yeni fiyat hakkında henüz düne 
kadar yeni bir tebliğ yapıl~ 
tır. Piyasada tontan maden kö -
mürü fiyatlcri 17 ile 18 lia arasın 
dadır. kovan denilen toz kömtir 
fiyatı da 10 liradır. 

Alakadarlara yeni kömür fiyat. 

lerinin bildirilmesi piyasaya umu
mi bir dw-gwıluk venni§tir. Bu 
yfiZden, satışlar durmuş gibidir. 
Fiyatlerin fU birkaç gün içinde ine 
ceğini dO§ünen kömür, müşteri -
leri, kömiir almayı fiyatlerin in . 
mesine talik ediyorlar. 

Pek tabi! olan bu oğunarak gün 
lük atışlar üzerine iyi bir tesir 
yapmamıştır. 

Diler traftan 6frendifimfze gö 
re, piyagda könrllr utışlarmm bu 

şekli alması, kömür de 
işleri de durdurmu§tur. 
Zonguldak havzasında boJlln. 
da kömür gelmemekte 

Fazla mikdarda kömür 
nan deniz yollan, de . ..,,.. ... ; 
bi büyük müesseseler, 
ler üzerine kömür şirketi 
kavele yaptıklan için bu 
kendilerini pek ala.kadar 
tedir. • 

Göçmen işleri ı "•ıtur ••••rı ı Kırmızı bib 
lskenderiye ııeferleri Dikiş dersaneleri Bibere kepek kant9lrl..ı, 

kalduıf macb r alimatname yeni baıtan yorlarmıı 
Deniz yollan idarelinin, J.bn. yapılacak Istanbulda satılan 

deriye seferi ile Karadenizin cu · C! .. ı...: .... ; .. ~e bulunan bi'l"N'\k di . berlerin yilzde doksan 
maıteai seferini lralchracaiı liJy • kifd~lerinin talim~-;amele kmmziya boyanmış kepek 
lenmektedir. Bu huswst.a J&Pttiı • ri eskidir. Bunlar da talebe yazıl · rştırldığı Ticaret Odası ile 
nuz incelemelere göre fbndllik ma, t.edris işleri ve sınav tekilleri fis tarafından belediyeye 
böyle bir emir verilmlt ve deniz istenildjji kadar açık değildir. miştir. Kırmw biber me 
yollan idaresi de böyle bir karar Kültür direktörJi•~• bütün~~~ .. o- satıldığı gibi dış piVJL'U!~ 
alnu§ defildir. kullarma bir ya~ gönder=:k bu gönderilen bir mahsul ol 
Oğrendiğimize göre, bu hava · kısnnlarm açık olarak yazılmasmı dan bunun k&nştmlması, 11 
~ Türkiyeye getirilecek göçmen ve ytniden birer talimatname ha· sule olan rağbeti kıra he 
ler için vapur bulunamaması yü- zrlanarak kültür direktörlüğüne tibarla belediyelerin ~ ~ 
ziinden çdanıp;ır. Birkaç gün ön· gönderilmesi istenmiştir. ri kepekle karıştıranlan 

d · t ttiiimiz ·bi Ro cezalandırması lAzmıdır. atı 
ce e ~~ e . ~ ... ~ F.akir çocuklara yardım belediyesi de dün şubelere a 
yadaki goçmenlen getırmegı u · tık 1 __ 11 __ .ı_ kuya f kir p 
zerine al bulunan Burea ile A· OAUWSCUA 0 n a ve susta bir yayım göndermi.tl a 
dana DU§lan bit' pn. alama • gıdam talebeye öfle yemekleri ve satan diikkftnlardan sık, d 
dıklar:X~ !!5;men ~maya de • rilmek üzere her mmtakadald kr neler alınarak biherleri 

"" • · · b"ldirm -·1 .... .,,, ~ ... ~...ı -~~··· ......... o .... •·· .... ,.._.-·-- 1arın 6'11 senesınue em 
vam edeniiyeceklenm 1 lf fıkaraperver kollan çalışmaya meni tarafından ven1en 
lerdi. Bunun için ne deniz yollan başlamışlardır. Bu kollar kendi re cezalandmlmalanm bil 
idaresinin, ne de vapureuluk şir • mmtaka1an içindeki okullarda o-
ketinde vapur bulunmaması dunı· kuyan fakir talebe sayısru tesbit tir. ________ _ 

mu güçleştirmiştir. etmektedirler. is-.. ltttdfqtst 
Ekonomi bakanlığı yerlerini bı. Alman eonuçlara göre her mm· $ehirTı"yafrosu au akpıO ~ 

rakıp gelmeğe hazırlanmış bulu • takada bu yıl 150 den fazla fakh lllllllllllllll 20 cı. 
nan göçınenler için deniz yollan · çocuğa öğle yemeği verilebilecek 
nm tskenderiye seferini yapan va tir. 

1111 
pur ile Karadenize cumn~i Bu durwnla kültür bakanlrğı ya 
postasını yapan vapuru tahsis e landan alAkadar olmaktadır. Faz- 111 
derse, bu iki sefer bir müddet için la fakir talebe olursa bakanlık da 
durmuş bulunacaktır. Fakat bu yardım edecektir. 11101 
gün için böyle bir karar verllmi§ AMELi JCURLAR _Hukuk ta- -
olmadıtı söylenmektedir. · ldiltesinin ameli kurlarına dünden Fransı.ı 

ötüm 
itibaren başlanmıştır. Talebe bu 
kurlarda iki kmma ayrlmıştır. 
OCRETMENLER BIRLIQJ KON· 
GRASI - Öğretmenler birliii yıl 
lıl;c fevkalAde kongrasuu önümüz. 

Ankara, muhabirimiz Bay Omer 
Nakıp Kösteqlin kardeşi Bay Ni 
hat Köstem Erenköy sanatoıyo 
muncla öldü; yirmi iki ya§U\da i · 
di, değerli bir gençti. Arkadaşı • 
mIZin ve ailesinin duyduğu acıyı 
kendi yüreğimizde duyuyoruz. 

deki eomartesi günü yapacaktır. llllılıillıa.ıMaiıl.MI 
Bütün üyelere davetiyeleri gönde Yuanlar: .,,,,_., J'..,. " 
rilmiştir. mı,ta. Mtlzlk: Sezal • 

KADIKÖYORTAOKULUNDA bal. 

J 
- KadıköyQnde yeni açılan ikinci Gfte ıtnclb a~tır. Telef .. 

c:Kısa Hat erler orta okulunun bütün hazırhklan ..!'~: ıs - 50 
- '15. ı 

y API F AALIYB'l'I AZALDI - bitmi§tir. Deralere dünden itiba • Yakında: TELLi 
lnpat mewhnl ıeçtlflnclen tsta..lMıJ. _ren __ b_q_ı_an_m_ıgıv __ • ----- ----------: 
da yapı faaliyeti de uabmftır.Eyltl a General Seyfi Naıit - Ertufral 

Şelızadelıaft 'l'VBAN f' 
Jlllda ikisi BO§iktqta. biri EmfniSaiiıa· 
d~ t'lmak Uzere iiç apartm&a )'&Pli• Ankarada bulunan gümrükler 
mıştır. Ayni ay içinde 11 dtlkkln, 8 genel komutanı General Seyfi 
mafaıa yapı11D•lt •t9 bina taadr edil- hrimiz" Im;..+· Bura.Jı-1,: •• 

· ti şe e ge ~ır. U6AI gum 
•1§ r. riik1 d • 1 el ktır 

IJ/R AY IÇINDB MEZBAHADA er e ınce em er yapaca-. 
KBSILENLBB - Gtçea a1 asba • • 
hada szsrı Karaıau. 3651 utbç, 2 Ge9mıı Kaıunlar: 
bin 966Kmrak,1908 Ktll, 4668 lt11Asl 19 T~ınoisanl 1921 
16 otlık, 1na ikilz, 251 inek. 353 ••· Baber flldıjımua fifre Anadolu 
da, 188 dana, '98 malak, U bok b .. Ue tıelgrrıl ~ fella ~ 
sibniptr. .., fef'6,,.,.,..,. ~ 

BASTA TAŞIMA O'l'OillOBILLB ,-•; 11,,.. • .,_,,,,_,.ARm. 

Yalnm1MI pce 
2l0,30 da 

't ANGIN 7EBLEI,. 
ı ,erü. Naıfl ta • 
nıtm.n (StJU>) 

Her tarafa tıunaJ. 
Telef•; SIU'l 

YüzeUilikleıden • 
Ahmet Refik ö 

BiR SiNEMA MAICINESI DE 
N1Z1N DIBIND&-TOl'OI ilminde 
hlrfslne alt •n- sinema makine 
• Anadola biaımda ka)'ıktan fi• 
bnlırken denize diişmiif, kaybol· 

DOŞOP YARALANDI - Has
l«;yde Pirlpaşada bir yaprda çalı· 
şan SlV8CI Agop iskeleden dü...~üş, 
yaralanmış, Ballt musevi hastaha 

BI - Belediye me'mlt Ud tauta tap .1 dol• rnerlot:ılerıı. ,.,,.,.,,,,, ...... 
tomobfltne Hlvetea '* otomobil : da 11alnu potta mıumfllal ceregan 

aa o 1 drMite itil. Tod oak"alar wwgtlona 
daha almaya karar venalttlr. ~ fakdlrdtt kglla """" 

SOT TALIMA'l'NAllBSl-Stıtta- 1 Anatlolıı fk t.ıplll .. Aaber ... lıl 
llaatnamesinlll Ud ay •tl"detl tatbik 1 ~ üdtlar oıu-&Uir. 
eclDmMi hakimdald tarar lıelediJe l 
pbeleria• bildirllmittfr· •U§tlır· Sandalda buhmlll Ser • nesine kaldınhruP"· 
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ahların üstünde olmak 
istiyen imparator 

ünkti imparator Tai-Kiya mem- rmı Çinin hudut vilayetlerinden 
ketin idaresini saray adamların içerilere doğru sürdüler. Çinin en 
n dirayetsiz bir adamın eline mahsuldar kıtalarını, Şan - Si eya-

• rmişti. Maliye, idare, iktisat iş Jetini işgal ettiler. Deli Çin impa
. tamamen bozuk bir hale gel · ratoru gitmiş, yerine Çeu - Sin 1 

ti. gelmişti. Fakat Çin idaresindıe e-
Bununla beraber Hünler ihtiyat hemmiyetli bir değişiklik olma -
hareket etmeğe karar verdiler. mıştr. Çünkü bu Çeu - Sin de zu

Udut vilayetlerindeiyice yerl~ - lümden ve rezaletten başka bir 
en sonra ilerilemeği tercih et- şey düşünmüyor, kan içinde ban-

er. Yine en münasip fırsat za · yo yapmak gibi işlerle meşgul o -
run gelmesini beklediler. luyordu. 

İşte bu zamanlarda idi ki, impa- HALK iÇiNDEN BiR ISY AN 
lor Tai-Kiya öldü. Onun yerine Artık Çin inkıraz yoluna gir -
ir mecnun olan (Va·Yi) impara- mişti. Bu memleketi Hü;ılerin ~ : 
t oldu. Kocaman Çin kıtası aç- linden kurtarmak imkansız gıbı 
ktan inlerken, En ağır vergiler görülüyordu. lmparatorlarm e_hli-
aitında ezilirken, Hün alaylan hu yet.sizliği, cinnetleri, rezaletlerı ~n 
Utları aşarak memleketin içeri ta küçük bir kurtuluş ümidi vermı -
narına doğru akın etmek için ha yordu. 

tftlanırken Vu-Yi denilen bu mec İşte bu sırada idi ki Çinin garp 
Un satranç oyunu oynuyordu. Ve eyaleti valisinin oğlu Vu - Y~n~ 
OYılarken kendisine layik bir ha · isyan etti. Çin imparatoruna tabı 
Stnı olarak gökler ilahının yere ine olan ikinci derecedeki beyler ve 
!'ek karşısına geçmesini istiyordu. krallar ona iltihak ettiler. Her ta-
lrnparatorun etrafındaki nedim_ raftan gelen gayri memnunlar is

~ leri, vezirleri onun bu mecnuna- yan ordusunun kuvvetini arttırdı
. ne hareketi karşısında mütehayyir lar. Bu suretle toplanan isyan kuv

ıı hakıyorlardr. Nihayet bir gün Al vetleri sür'atle imparatorun sara · 
şi l:ıh yerine bir putu alıp getirdiler, yına doğru yürüdü. 

Satranç tahtasının bir tarafına im Saray muhafız bölükleri hadi -
Daratorun karşısına koydular. İm seyi daha evvel haber almıştı. Yer 
Parator Vu-Yi bu put ile oynuya- lerini bıralcy kaçmışlardı. Muha-

1 Cak ye onu mağlup ederek kendi- fız kıtalannın zabitleri ise asilere 
inin oyunda ilahlardan bile üstün iltihak etmişlerdi. 

ıı , 15yliri'ba§i~d'ı-:--T-;;hli olarak can Unun ıçın Vu - Yang saraya 
Sız put mecnun imparator karşı _ geldiği zaman kapıları açıktı. Hiç 
g1nda hareket edemedi. Oyunda bir mukavemet görmeksizin sara
llıağlup olmuş oldu. ya girdi Halbuki imparator her 

O vakit Vu-Yi müthiş küfürler şeyden habersiz, sarhoş bir halde 
savurarak yerinden kalktı. Karşı· bulunuyordu. Vu - Yang kendini 

~ S!ndaki putu tokatladr. Put bütün bilmez vaziyette olan imparatora 
bu tahkirler, bu tecavüzler önünde üç ok attr. Öldürdü. Arabasından 
Yine hareketsiz kaldı. Vu-Yi bir indi. Başını kesti. Sonra bu başı 
türlü hiddetini yenemiyordu. Kü· ak bir bayrağın üstüne astr. • . 
fiirlerini, tahkirlerini, tecavüzleri İmparatorun yanınd~. .~ki 
ili arttırıyordu. Mecnunane bir gözcEsi vardr. Bunları da oldur -
kahkaha ile bağırdı. Gökler Alla · müşlerdi. Vu - Yang bunların da 
hının cezasını vereceğine yemin başlarım kopardr. Onları da ~~ 
etti bayrağa astı. Bundan "Sonra Çını 

Bu tarzda cinnet eserleri göste- istiladan kurtarmak i~in Hünler 
t.en imparatorun adanılan kendi - aleyhine harekete geçtı. 
Sini memnun etmek için nihayet Çinin en zengin yerlerine yer· 
bir çare düşündüler. Bir ucu gök lerine yerleşmiş olan Hünler bu 1
erin derinliğine doğru giden çok tarzda isyan hareketi beklemiyor
Uzun bir direği yere diktiler bu di lardı. Onun için Vu - Yang'ın or -
teğin ucuna da içi kan ile doldu - duları tarafından gaflette avlan -
l'ulnıuş bir tulum bağladıla:. Ve dılar. Esasen Çini istila · ettikten 
bu tuluma gökler Allahı dedıler. sonra Hünler mücadele hayatını 

Bunun üzerine deli imparator hemen tamamile bırakmış bulunu
Vu-Yi ok ve yayını eline aldı. Sa yor1ardı. Atlan hareketsizlikten 
ray adamlarının alkışları arasmda yağlanmıştı. Oklar ve krhçlar km-
0k ile tulumu deldi. Delinen tulum Iarında pas tutmağa ba~lamr~tı. 
dan akan kan damlalaıım gördfü: Çin asilzadelerinin mutat olan ra
len sonra göKler allahmın ceza hatları, eğlenceleri y~ı·aş ya"·a~ 
lanmış olduğuna hükmetti ve an- Hün reislerine de sirayet etmişti. 
~~k bundan sonra hiddeti geçebil Bu zevk düşkünlüğü, bu rahat ha -

1
• yat Vu - Yang'm muvaffakiyetini 
Bütün bu çıl_gınlıklar gizli ka - temin etti. 

Pak)r şeyler değildi. Çin imparato ~eye uğradıklarını birdenbire 
tunun sarayı muhitinde cereyan e-
d anlryamıyan Hünler arabaların -
den en küçük hadiseler bile hu - dan bir çoğunu Çin topraklarında 
. Utlardan geçerek içeriye dıoğru 
ll ı bırakarak hududa doğru geri dön ı er emek için fırsat kollam:ıkta o-
an. ~ünlerin reisine, (Tanju) ya meğe mecbur oldular. Bi.itün is -
~.etıştıriliyordu ve Çinin içerile _ tila alatmdaki Çin arazisi bırakrl-
~~den bu nevi haberler geldikçe dr. Vu - Yang'm askerleri Hünleri 
V Unle~e iltica etmiş olan (Şen _ ta hudutlardan çıkarak Moğolis -

ey) ın sözlerinin ne kadar doğ- tan çöllrenie girinceye kadar ta -
tu olduğu anlaşılıyordu. kip etmişlerdi. 

Bunun üzerine Hünler artık u- Vu Yang bir an için Hünleri 
~n zamanrlanh(lı·i hck!encn fı r - çöller içinde de takip etmeği dü -
~: gününiin rrcI · ·.~ 'ııe t"ınamilc ka ,..::.1·1ü. fı':ıknt bur. ..., liizum görme. 

aat getirdiler. Atlarını, arabala - di. <Arkaaı var) 

Küçük çarpışmalar oluyor 
ltalganlar Afrikaqa 30 bombardı

man tayqaresi daha gönderdiler 
Italyan ordusundan 

~alabah • 

Habeş tarafına geçen 
Ağanın sergüzeştleri 

Eritreli 

Addis - Ababa, 18 (A.A.) -
Havas Ajansı aytarı, İtalyan or 
dusunda subay iken oradan firar 
ve Habet ordusuna iltihak eden 
Eritreli Salabah ağanın ıergüzeş· 

ti hakkında taf.ıilat vermektedir. 
Muhasamaların Daflangıcın · 

d~".l birkaç gün evvel, Salabah a· 
ğanın alayı Adicaide bulunmakt" 
idi. 

Salabah Ağa, dört makineli 
tüfek ve dokuz bin fiıekle müceh
hez elli askerlik bir kuvvetin ba -
şına geçerek Senefaya gitmiıtir. 
Sa!abah, bu neferlerin otuzunu 
niyetlerinden haberdar etmiştir. 

Senefaya gelince Salabah A· 
ğa kararını bilmiyen öteki yirmi 
neferi ke-,fe yollamıt ve kendisine 
sadık olan otuz nefer ve bütün 
techizatı ile sınırı geçmittir. Mu 
hasama bu sırada baılamıt bulun· 
makta idi. 

Salabah ağayı Adiğratta ka 
bul eden Deccaz Gabriel, onu, o 

zaman Makalle bölgesi tefi olan 
ve sonraları ltalyanlara iltihak 
eden Deccaz Guksayı yollamıştır 

Guksa Salabah ağa ile refaka 
tindeki otuz neferi kabul etmiştir. 

Harp çalan iki Habeıli ile bir clanıöz ıimal hucluduncla Habet aıker
lerini eğlendiriyorlar. Danıöz, kocal~rını ve oğullarını ~~r~ meydan· 

larına kadar takip ede11 bınlrrce kadından bırıdır 
Birkaç gün sonra Guksa, Ma

kalleden hareket ederek Adiğrata 
aitmiı. ve orada bulunan muavi~ 
lerine ltalyanTarla uyuJmUf oldu 
ğunu bildirmiıtir. Bunun üzerine 
özel sekreteri Lüjon, Cagno'1 

Math Lasseth ve Dec.caz Gabriyel 
Veeldie ayrılarak Makalleye git -
mişler ve orada Salabah . ağaya 
mülaki olmuşlardır. 

Salabah Ağa maiyetindeki kırk 
beş neferle birlikte küçük merha · 
leler a§mak suretiyle Dessieye 
hareket elmit ve yolda yedi nefer 
kaybetmittir. 

Salabah Ağa, Dessie' den, u -
çakla Addis Ababaya gitmiıtir. 

lmp~.rator, dün Makonnenin 
emrindeki kıtaların geçit resmini 
balkonundan seyrettiği esnada 
Salabah Ağayı yanına çağırmak 
suretiyl'!, kendisine kartı duydup 
ğu minnettarlığı izhar etmiştir. 

YÜRÜYÜŞ SORATLI 
OLACAK 

MakaHe, 18 (A.A.) - Tiğre 

cephesindeki Havas ayları bildi -
rıyor: 

Gondar istikametinde yapıla · 
cak yürüyüşün Makalle - Dessie 
hattı boyunca mevcut olan büyük 
toprak arızalarına rağmen ıüratli 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

Hatırlandığına göre Makalle -
ye giden Arafali ve Rendacomo 

başka Habet müfrezesini püskürt· 
müş ve ıeflerinden birini esir el· 
.... :~,: ••• il&& •uıetle, İtalyanlar. Ge
ralta bölgesini temizlemeğe de· 

vam ederek, Habeıleri, Takaza 
nehrinin öbür tarafına geçmeğc 
mecbur etmektedirler. 

Süel hareketlerin böyle kolay· 
lıkla cereyan etmesi, Aksum v~ 
Makalle bölgelerinde Habeşlerin 
çok az kuvveti b~lunduğunu isba' 
etmektedir. 

Diğer taraftan, Aksum ve Adu 
ada tahşi edilmiı olan ikinci kol 
ordu ile hava kuvvetleri, Habeş 
lerin, ltalyan ıağ cenahı karşısın 
da giriıtiklerj tedafüi hareketler 
felce uğratmaktadırlar. 

Ras Seyyum ile Habei impar;ı 
toru arasında cereyan edip, Ak 
sumda elde edilen muharebe ev · 
rakına göre, Habeşler bu bölgeyı 
müdafaaya niyet etmiş bulun 
makta idiler. Fakat tankların ge 
çeceği yolu kapamayı ihmal etti}\ 
lerinden huna muvaffak olama 
mışlardır. 

Adua bölgesinde yerlilerin 
mutavaatı devam etmelı:tedir. 

Bu arada, 1400 yılında kuru 
lan Braabrat manastırı papazlar• 
da mutavaat etmitlerdir. 

YEN1 MAREŞAL GELiNCEYE 
KADAR HAREKET YOK 

kolları fena iklim şartlarına rağ- Tiğre cephesi: 18 (A.A.) -' 
men Dankali bölgesinden geçmit · Havas Ajansı ayları bildiriyor: 
lerdir. Mareşal Badogliyonun ayın 26 

Sanıldığına göre, Aasab' dan veya 27 sinde Eritreye gelmesi 
F ranaız Somalisi sınırı boyunca beklenmektedir. Badogliyoyu 
yürümekte olan kola yeni kuvvet . Massauah' da bekliyecek olan Ma
ler iltihak edecek ve bu kol böyle reıal Dö Bono ayni gemi ile hal• 
Jikle önemli bir şekilde kuvvetlen- yaya hareket edecektir. 
mit bulunacaktır. Mareşal Badogliyo gelincey'! 
MÜCADELE TAKAZA NEHR! k:ıd::ı.r süel hareketlerin bir sükun 

y ANINDA SÜRÜYOR devre3j geçireceği tahmin edil 
Makalle, 18 ( A.A.) - lki koi · melctedir. 

orduya mensup bir bölük, Taka • Habet kuvvetlerinin toplanma 
za nehri yanında bir Habeş gru - hususunda gösterdikleri ıürate 
p:mu firara mc:b!lr etmiştir. Di bakılırsa, diplomatik bir çözge 
ğer bir kol da, ayni bölgede bir bulunmadığı takdirde, Birinciki.-

nunun sommda bir ır.uharebeni:ı 
vukuu muhtemel g5rülmektedir. 
YOLLAR YAPILIYOR, :TELE. 

FON•~AR GEIULlYOR 
Adiur:ıt, 18 (A.A.) - lstefani 

Ajansı bildiriyor: 
D~nkü Pazar günü alınan mc~

kilerin tahkimi, tel~fon hat!arınm 

uzablm:uı, sıhh:ıt tqk•iahnın k~
rulması, ileri har~ket c:;n=.sında 

askerler tau:ından çizilen kam· 
yon hattının yapılma:ı ile geçmit· 
tir. A3kerler1e buabır işçi gurup · 
tarı da çalı~mahtadırlar. 

Tayyar! !i·~·ıvetbri, heşif uçuş• 
ları yapmı)lar ve ayni zamanda 
İtalyan as!cerlerinin ön ve yan kl 
sımlarını m-:.:h:lf aza etmi§lerdir. 

KÜÇÜK ÇARPI~MALAR 
Entiscio, 18 {A.A.) - Bu böl

genin birçok yerlerinde çarpış• 

malar olmuş ve ltalyanlar Habeş 
leri püokürtmü,Ierdir. Habeşler 

bir çok yaralı ve ölü bırakmıılar
dır. 

• • * 
Roma, 18 (A.A.) - Mareıal 

Badoğliyonun yarın Napoliden 
Doğu Afrikasına hareket etmeni 
muhtemeldir. 

Napoli, 18 (A.A.) - Ausaa 
vapuru, 30 bombardıman tayya · 
resi yüklü olarak, Massaouah'e 
hareket etmiştir. 

Haydarpaşa hastanesi 
yakında açılacak 

Haydarpaşada yapılan Nümune 
hastahanesi için ısmarlanan tıbb 
levazım henüz gelmediğinden ha:; 
tahanenin açılış• töreni yapılma -
maktadır. Hastahane 200,000 lir:-ı 
sarf ile vücude getirilmiştir; Ye di 
ğer hastahanelerimizdo bulum:;" 
yan modem bi takım tesisat! 1~ ih 
t iva etme1ct.edi r. Diğer taraıı"r • 
ton anne bir su deposunun da inşa 
Si İ~in depo müteahhide ihale cd;J 
miştir. Hastahanenin yeni !:e.'. · ı 
şında açılabileceği ümit olum,,· ·. 
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Celil Sabir. Er Ozanın cenaze 
tiranı din yapıldı 

lnebolu vapuru facıası 
~--~-~-·~---~~ 

Fen heyeti ile ehli vukuf işe başladı' 

Değerli saylav kendisini sevenlerin göz 
yaşları arasında mezarına bırakıldı 

oğlunu arayan bir ana 

Hkikaten o ağhyanların vefakA.r 
dostu, ve ezeli aşinasıydı. "Siyah ki -
tap" sanki bu kalp ağrılarını dindir
mek için yazıJmıştır. 

Fakat onun en büyük dostu şür, en 
çok sevdiği ana diliydi. On un için şi • 
ir ve edebiyat alanında başlıyan her 
yeniliğin önünde yürüdü, ve dilinin 
özlüğüne ve benliğine dönmesi için ya. 
pılan her savaşa elini uzattı,. 

Beyaz gölgeleri "Edebiyatı cedi • 
de" devrinde yazmıştı. "Siyah kitap,, 
fecri atinin armağanıdır. (Hece • A
ruz) mücadelesi başladığı zaman bu 
iki kitabın ikisini de edebiyatın tari
hine bıraktı. 

Merhum Celal Sahir Zonguldak kömür ocaklannJa efi 
ile beraber 

Ana dilinin özlüğüne kavuşması i
çin başlıyan savaş Celal Sahlrin dile
ğine kavuşması demekti .. Bu dilek o
nu sevdiği şiir ve edebiyat işinden bi
le ayırdı. Hasta yatağında bi1e aziz 
ve değerli üstat dil işleri için seve se
ve ça1ıştı. 

lnebolu Süvarisi Mehmet Ali lzmir Ticaret mahkeme&inJe 
çekiliyor. Kenarda ça cuğu boğulan Coza 

İzmir, 18 (Özel) - Feci ka • İzmir, 18 (Özel) - lnebO~ 
Acı ölüm haberini dün verdi -

ğin:tiz, Zonguldağm değerli say -
lavı, tanınmış şair Celal Sahir dün 
gömüldü. Sabah saat dokuzda Ka
drköyünde Süreyya sineması kar
şısındaki Röntgen apartımanın -
dan kaldırılan Türk bayrağına sa
rılı tabutu gençlerin ve askerlerin 
elleri üezrinde Kadıköyü iskele -

sine getirildi. Buradan Akayın E
renköyü vapurile saat onu on ge -
çe Sirkecide araba vapuru iske -
lesine getirildi. 

Burada cenazeyi vali ve bele • 
diye reisi Muhiddin Üstündağ, 
parti başkanı Hilmi, Çoruh say -

lavı ve başmuharririmiz Asım U•, 
Giresun saylavı ve gazetemiz mü
dürü Tarık Us, İstanbul saylavı 

Salah Cimcoz, Emniyet direktörü 
Sa Hh Kılıç merhumun dostları, 
lalebesi karşıladılar. 

Tabut Vapurdan çıkarildıktan 
sonra gene eller üstünde, on beşe 
,yakın çelenk önde, Sirkeci istas -
yonuna doğru götürülmeye baş -
lanmıştır. Tabutun etrafında po -
lis ve gümrük muhafaza memur . 
ları yürüyordu. Tabut istasyonda 
yüksek bir yere kondu ve biraz 
sonra Bakırköyüne gidecek kata -
rm arkasına takılan vagona yer -
leştirildi. Kamutay, iç işleri baka
nımız Şükrü Kaya, kültür bakan
lığı, Türk dili tetkik cemiyeti, C. 
H. partisi İstanbul merkezi, İstan
bul belediyesi, lsanbul ve Kadı -

t:öyü halkevleri, Basın kurumu, Gü 
neş klübü ve merhumun dostların-
dan Tekin Alp, ölü kitapçı Kara -
bet ailesinin gönderdikleri çelenk
ler tabutun konduğu vagona yer -

leştirildi. Tren on buçukta kalktı. 
Şark demiryolları cenaze töreni -
ne ge~enleri ücretsiz götürmek ne
~aketini göstermişti. Bakırköyün·de 

indirilen tabut gene eller üstünde 
istasytfna ya!un bulunan mezara 
götürülerek gömüldü. 

MEZAR BAŞINDA 

Giresun saylavı Hakkı Tarık 

Us bir iki teessür cümlesinden 
sonra İstanbul saylavı, büyük şair 
Abdülhak Hamit Tarhamn gön -
derdiği şu mektubu okudu: 

ABDÜLHAK HAMIDIN 
TEESSÜRLERi 

"Sevgili Celal Sahirim hakkın
da aldığım kara haberi çoktanbe -
ri beklemek mecburiyeti elimesin
de idim. İnsan yaşlanınca böyle 
kederlere ha.zır olmalı. Bunu bir 
l:erc daha bugün nefsimde tecrü-

be ediyorum ve işte ağlayıp duru-
yorum.,, Onu biraz sonra bu kara toprak1a-

Abdülhak Hamit Tarhan rın altına bırakacağ;z .. Bu suretle biz 
sevgili bir dosttan ve memleket değer 

zada kaybolarak gösterilenlerdetı vapuru faciasının tahkikatı içi' 
şimdiye kadar bulunmuş kims~ J müddeiumumilik yirmi bir fef 
yoktur. Her hangi bir tesadüfle heyeti seçmiştir. Üç kişiden pıa 
kurtulmuşların bulunacağı sanıl • rekkep olan bu fen heyeti, sı.ı! 
mıyor. Resmini gönderdiğim Co · ceza hakyerinde yemin ettiriJJJ'll 
za, kayıp oğlunu belki bulurum tir. 

Bundan sonra Boğaziçi liseleri li bir evladından ayrılmış olacak .. 
direktörü Hıfzı Tefvik, Şair Yu - Derler ki: Olüm yeni bir hayata 
suf Ziya, Ercüment Ekrem, Oni • başlamaktır. Bilmem ki doğru mu?. 
versite ve edebiyat fakültesi na _ Ne isterse olsun, yazık ki bu aziz dos
mma rofes" R H I" · k''l . tu ve değerJi adamı ölüm pek erken ve 

t
.. b pk l .,0 r aTg~.Pk u ~shı, u . - pek acıklı bir tarzda bizim elimizden 

diye şimdiye kadar bekledi. Za Heyet işe l·aşlamış ve ilk jş u 
valh ana on bir yaşındaki oğlunu larak lnebolu vapurunun me\11"1' 

ur a an ıgı ve ur tarı cemı· aldr. kaybetmiştir. Diyor ki: kaptanını dinlemiştir. 
yeti namına Eminönü halkevi baş
kanı Agah Sırrı Levent, Tekin Alp 
söz almışlar, bir zat mersiye oku -
muş ve gelenler gözlaşları arasın
da mezar başından ayrılmışlar -
dır. 

Hıfzı Tevfik ve Yusuf Ziyanın 
sözlerini aynen veriyoruz: 

HIFZI TEVFlctN Sö7Lı;:Rt 

Sayın arkadaşlar, 

"Hepimiz gözlerimizde onun ha -
yali, gönüllerimizde onun hatırala • 
rı, ve dilimizde onun sözleri olduğu 

halde buraya kadar geldik, ve şimdi 
onu, kimimizin hocası, kimimizin mes
lek arkadaşı ve bütün memleketin sev 
gili ve değerli evladı Celal Sahiri bu
raya şu ıslak topraklara bırakarak 
döneceğiz .. 

Celal Sahil" öldü arkadaşlar, yıl -
lardanberi arasından ayrılıp çekilme
mek, güzel memleketinin her yeni 
günde, umduğu, ' 'e beklediği yeni ha
yatından çekilip ayrıJmamak için ö -
lüm1e savaş ede ede en sonra, son ne
fesini verdi. Şimdi, burada mezarı -
nın başı ucunda bizi dinliyor. Bizim 
hıçkırıklarımızı, bizim iniltiJerimizi 
dinliyor. 

Celal Sahir öldü, eğer yıJlardan -
beri hasta yatağında onun her gün 
biraz daha hayattan uzaklaştığmı bil
meseydik bu acı hakikate hangimiz i
nanabilirdik .. O kadar hayatın adamı, 
o kadar hayatın güzelliklerine gönlü
n Ü açmış, ve tabiatin şiirine kendini 
vermiş Celfıl Sahirin şimdi böyle ara
mızdan sonsuz bir ayrılışla çekilip 
gitmesine mlSıl dayanabilecektik .. 

Onun gönlü bütiin dostlarınm, bü
tün arkadaşlarının ve bütün memle -
ketinin sevgisi ile doluydu. Daha he
nüz pek genç yaşta, henüz bir çocuk 
denecek çağda iken bu sevgi onun en· 
gin kalbine şiirin tükenmiyen heye -
canını verdi. Çok sevdiği Ana yurdu -
nun yıldızlı göklerinden ilhamlar top
hyarak Beyaz gölgelerini yazdı. 

O devrin bütün şairleri anlaşt1mı · 
yan bir dil ile muammalar söylerken 
o güzel Türk dilinin bestesini gönlü -
nün nağmesi yaparak için için ağla -
dı .. 

Beyaz göJgeler sairinin ruhu sevgi 
ile sevgenlik ile dolu bir kaynak gi -
biydi .. Bu kaynak hayatrnın son anı -
na krı<lar hep böyle coşkun Wr akış
la akb. 

Cel:il Sahir, ne yanda içi acıyla, 

rnsla dolu bir dost görse onun elini 
tutar, onunla beraber gözyaşr döker -
dl. 

"Ben ağlıyanların ezeli aşinasıyım,, 

CeJal Sahirin öJümile gönüllerimi- - "Vapur batmak üzere idl. Kaptandan kaza hakkında ııı' 
zi güzelliğe ve iyiliğe bağlıyan zinci- Yavrumun elinden tuttum. Bera lUmat alındıktan sonra kaza ye1 
rin kuvvetli bir halkası kopmuş oldu. berce denize atıldık. Kurtulursak harita üzerind .. tesbit edilmiştir 

Onu şu topraklara bıraktıktan son- beraber, ölürsek beraber buluna- Ehlivukuf o~arak mayn geı11if 
ra gözlerimizde hayali ve içimizde ay- caktık. Talie bakın, dalgalar biz: ikinci kaptanı Burhanettin, f 
rrhğmın acısı buradan dönerken ken-
dimizi daha yalnız bulacağız. Sanki biribirimizden ayırdı. Ben kurtul· verte zabiti Kemal, İzmir tersıfo 
ko11arımrzın kuvveti biraz daha azal- dum, çocuğum orada kaldı. Göz müfettişi Esat seçilmişlerdir. 
mış olacak .. Fakat benim aziz üsta . yaıları içinde hastahaneleri do - İcap ederse kaza yerinde in'' 
dun nHimiiniln Clj)Q<:1l'T. nvlrm:ınnAn n.il cı ı~uhm. hnl;1m:uhm Ki""J..:ı~ .. ..t,. L 1 ......... 1,,. ... , .. ____ ,.1 __ _ı __ 

terih uyu .. inan ki yetiştirdiğin genç galar nereye sürükledi?,, 
nesil senin güzelliğe ve iyiliğe gitmek ---------------------------~ 
için açtığın yolda yorulmadan yürü - 1 1 
yecek. Ve aziz hatıranı daima bağ - Y abanCl memlekef /er pOSfQSl 
rında sakhyarnk seni anacak, ana - .-------------·-----------~----...,. 

ca~~SUFZIYANINSÖZLERI Almanya ve Italyada. 
"Tevfik Fikret ve Halit Ziya nesli, 

Ahmet Haşim ve Yakup Kadri nesli, 
Orhan Seyfi ve Faruk Nafiz nesli, 
hatta Necip Fazlr nesli, en genç ço • 
cuğunu kaybetti I 

Kürenin bağrındaki ateşi bile kül
lendiren yııtar, yaJnız bir ateşi sön -
dürememiştir: Celal Sahirdeki san'at 
ateşini •. 

Onu son gördüğüm zaman, erimiş, 
bir kalıbın balmumu kafesi içinde, 
yalnız ebedi gencliğile yanan bir ruh 
kalmıştı. Diyebilirim ki, aramızdan 

bir viicut değil, düşünen, konuşan bir 
hayal uçtu! 

Celal Sahir, sağlığında kartvizi . 
tine bir çok ünvanlar yazmıştır: Mu
allimlikten saylavlığa kadar. Fakat 
o, tacirken bile şairdi I 

Sahirin ölümile edebiyat en sadık 
çocuğunu kaybetmiştir •• 

Celal Sahiri yirmi yıldır tanırım. 
Onu, bayat şartJarınm her safhası i
çinde gördüm: Hiddetli gördüm, ne -
şeli gördüm, sıkıntılı gördüm, keyif -
Ii gördüm .. Fakat hiç bir zaman, na -
zik, hayırhah, fedakar olmadrğı günü 
görmedim! 

Onun ölümiJe, arkadaşları, eşi güç 
bulunur bir dost kaybetmişlerdir .. 

Celal Sahir, inandığr, benimsedi . 
ği işlerde. tabii dereceyi aşan bir ha
raretle çalrşrrdı: Türkçülük cereya -
mnın ilk günlerinden dil inkıHibınnı 
son günlerine kadar eksilmiyen bu 
ateş, onun şu anda soğuyan vücudün
de bi1e- sönmemiştir .. 

Sahirin öJümile, Türk inkı1abı, yo
rulmaz bir çocuğunu kaybetmiştir! 

Celal Sahirde, vücut, elli yaşını aş

mıştr. Fakat ruh, hiç bir zaman yir -
miden yukarı çıkmamıştır. 

Eğer öJüm, ona yüz yıl sonra bile 
kıysa idi, arkasından yine böyle ağ -
lıyacaktık: Yazık, pek genç öldü?., 

kıtlık haşladı 
ltalya hükfu:neti, İtalya devlet balyadaki ekonomik varhk b~ 

bankasının mevcudunu ilin etme yük bir ölçü aldı. Geçen ay ~J 
sini, ve İtalyan hazinesinin de manyadaki işsizlerin sayısı l 1 
her ay rapor çıkarmasını mener bin kadar yükselmiş ve böyl~ 
miştir. · bütün işsizlerin yekiinu 1,828,0

1 
Bütün bu tedbirler ltalyamn i geçmiştir. Ham maddelerin Ilı~ 

finansal durumundaki çetinliği ğı yüzünden endüstri alemi bü)'il" 
göstermeğe yardım eder. bir sıkıntı çekmekte, fabrikal~~ 

ltalya devlet bankasının altın çoğu durmaktadır. Silah fab1'1 

mevcudu mütemadiyen azalmak- ları bile son zamanlarda çok f~~ 
tadır. la çalıştığı halde son günlerde.;: 

Bugün bu bankanın vaziyeti çilerinin yüzde yirmisini e1'~1 

memlekete de, harice de al- mek zorunda kalmıştır. 
tın mevcudunü bildinneği cesa- Gıda maddeleri günden gU

11 

ret edemiyecek hale gelmiştir kıtlaşıyor. Ai~eler, güçlükle ıet 1 
Son tedbirler buhranın mahiyel1 yağı ve et bulabilmektedir. fil~ 
ni anlamağa yardım ederse de a ler yükseliyor ve ihtiyacıod~~ 
sıl buhrana karşı gelemez. fazla bir şey tedarik edenlere t• 1 

İtalyanın finansal buhran::. detli cezalar veriliyor ve zab•t~ 
karşı gelmek için biricik ümidi. bunların evlerini basıp ihtiyaçt; 
Habeş sınırını çabucak bitirmek- fazla bir şey satın alıp almadı1' 1 

tedir. Halbuki harbin süratle b:· rına bakıyor. , 
tirilecek vaziyette olmadığı görü 
lüyor. 

Hab~şler, harbi uzatmak siya · 
setini tutma!da devam ettikler~ 
takdirde günün birinde kendileri 
ne çok kuvvetli bir müttefikh 
yardım ettiğini göreceklerdk 

Harp sahnesinde göze çarpa 
cak bir halde olan bu müttefik 
İtalyanın uğrayacağı finansa! 
buhrandır. 

"Daily l-leralcl,, 
• ·~ •!• 

•çı 
Romada çamaşır yıkamak 1 J' 

kullanılan sabun güçlükle el.~ 
edilebilmektedir. Birkaç gün iÇ'I' 
de sabun fiati iki misline "ar~;, 
br. Limon, meyve, hububat fış~· 
leri de yükseldiği gibi süt de ,ıı 
temadiyen pahalılaşmaktad~r', Jı 

Petrol fiati son iki ay ıçıfl 
iki misli fiate yükselmi§tir. ·~ 

d. ıı· 

İtalyan gazeteleri halka 1~, 
sıkmayı tavsiye ederek yabşflf 
malı almamağ:\ t~~vi'~ ediy0~ d• 
fazla et yem.:min hastalık g~tır 

Son günlerde Almanya ilo iini ıöyliyor. 



~~========================== 
Tek Başına il 
Ç lren A 

~a~rk yerlerde geçen vak'aları 
lıt ~e canlandınnakla tanınan, 
ltıa tta bir de dağ romanı yazan Al
l~ ~~'tisti Luis Trenker, rejisör -
~kta u kendi yaparak ortaya koy 
~ <ılcluğu "Kalifornya impa -
l'tııi<lru,, isimli filmin dış kısımla -

ler. Holivud filmcilerinden etek 
dolusu para almaya alışmış olan 
yerliler, bunların filminde yer tut
mağr önce reddettiler. Fakat Lu 
is Trenker, para yerine viski sun 1 

du. Dunım değişti, ic:; kotarıldr, ce 
3aretli ve azimli adam, işini ba · 
~ardı! 

A merikatla ho§a giJen ve gittik çe parlıyan yeni yıldızlardan Fili. Frey:n, hayallere tlalı,,MI 

._ , ..._.-..;; awwws.,...aws,,_,, - ~--.... ----------·--------------------------·-----------------

1-layatı Macerala Dolu Pota 
Nesııri, Erkeğini Bulmuş l 

Pola N egri, sessiz film zama -
l'T ,,:ı. kentlisinden en çok bahse -
c""l n 1 i:· yldızdr. Gerek san' at cep 
t c.J

0

11 :~n, gerek hususi yaşayış 

ccphcs"ndcn ... Bu san'at kabiliye
ti wtün \'C tipi ateşli yıldız, ses -
s~z film çıkdıktan sonra da birkaç 
film çevirdi, fakat ''Ktır§una dizi
len Kraliçe,, den sonra bu saha · 
da pek o kadar sesi işitilmedi. 

Pola Negri, yapacağım yapmış 
ve gittikçe gölgelenen bir inziva 
köşesinde mi knlmışt.:i? Birden 
gözler gene ona çevrildi,. dudak · 
lar gene ona dair sözlerle kıpır -
dadı. Rejisör Villi Fo st, yapacaf,r:ı 
yeni filme en UY:'Un h:r :·ıldız ola
rak Pola Ncgriyi tnl1nnş ve. onu 
Bcl'linc ça~ıırmı~. ru G.~vet h:ıbcri 1 

üzerinden çok gcçn~eden omm 
"Mazurka,, filminde Vera rolünü 
aldığı duyuldu. Ve bir taraftar : 

film çevirile dursun, bir taraftan ti bal ayı seyahatimizi yaparken, 
da, başka bir haber dört bir taraf kocamla başbaşa düşünüp, karar
ta akis bıraktı. Pola Negrinin bir laşdıracağız. Bununla beraber, 
daha evleneceği haberi 1 bundan sonra en çok lngilterede 

Bu ateşli yıldızın yaşayışına za. oturacağım, sakin bir hayat geçi
man zaman karışanlar veya ka · receğim. Sakin ve... mes'ut bir 
rışmak istiyenler, çokcad.ır. Yıldı • hayat 1 lşte nihayet en büyük ar · 
za ,Rudolf Valentino tutulmuştu. zuma, tam idealime kavuşuyo . 
Bu sevgi mcerası, Valentino an - nım ı 
sızın hastalanıp operasyon sırasın ...... ___ ...__......_..._,_.....,. __ _....-.. ............ 
da ölüverince, yanda kaldı. Ko · 
mik Şarlo diğer adile Çarli Çap -
len, abayı yaktı. Yak.18§tı, fakat 
yıldız bu komiğe yüz vermeyince, 
macera daha ~mda sonunu bul . 
du. Gürcü Prensi Serj Medivani 
ile evlendiler, bir müddet beraber 
yaşadılar, şayi olana göre, Polo · 
nezin bir kaprisi tesirile Prensden 
yüz çevirmesi üzerine, boşandı • 
lar. Evvel ve sonra birkaç mace . 
ra daha ve derken .. Sükfin devresi 1 ~ tamamıanmasr üzerine Ame ' t ~an Almanyaya dönmüştür. l 

~ llıs Trenker, bu filmi kendi 
~hına hazırlryor. Bundan bir 
ile ~y evvel, mevzuu Alman ce · 
~ ~lı Zutt€rin hayatından alman 
~ ~lnıi ortaya koymak maksadi -

---~ -- --~ --~--------... -------..., ..... .--..._ _______ __ Şimdi bu sükfuı devresinin ar -
kası sıra gelen evleniş, kulTUğu· 
na dedi kodu çmgıraklan takıla 
cak kı§ka bir ınaceranm başlan . 
gıcı mı? Bu sorgu, gazetecilerin 
zihnini lmrcalaınış, tunun ~za.lu: . 
ru ~°"" . .ı: 3f:'-Lından dinleı:ıek mak 1 

ssdlle, yıldıza ba.,vunın:.;.m·üır. 
Ha~tı <leJ.i koduju sevgi '<. ihti -

• ~ bırkaç arkadaşile birlikte Al -
, ~adan Amerikaya doğru yola 

er IŞtr. Arkadaşlarr, fotoğraf · 
~e dağa tııınamcı olarak me -
Se ;t edinmiş kimselerdi. :VJ.lm 
~ ~e işi için, elde ancak 4000 
~ ın_ vardı! 
~ 0ll~vudda, film ortaya koy · 
hir ~ gıbi külliyetli sermaye yutan 

1 tıı :Şe bu kada!·cıkpara ile girişil
f ~ıne bol bol güldüler. Bu mik · 
j ~a .' orada bir senaryoya verilen 

11 ~l~adan bile azdı. Bu gUlüşler, 
f ~e~ı:51ya alay edişler, yardımcıları 
1 

~e ~a. katmazsanız, tek başına 
Jta gırışenin cerı::ı.rctini kırmadı 
h ta ını b , U . . d . 

~ eş ozma-:u. cuz cmsın en 
le}ı 0.toınobil tedarik ettiler. A -
ın;>~:·ı V.3. yi yüklettikleri bu ot-0 · 
so0~1He:e binerek, Aırcrikada 
b!lş 11111 dolaşdılar. Ea, ~n dağ 

'4 ın , 
~ıı~ c.a Çadırda 'ıattılar bazan u 
~ o• ll ~ ' 

, li, h c er.d~ ~nnakladıl~ı- Kaide 
be3 d er bınn.n günde en fazla 
hQŞ dolar ınasraf etmesi, r1:.:srafm 
li . oları aıınıaması ! 
. Ukiuı1ct ·· d • · · ~ıya musaa e veı ·: ~ ıçın 

l<andece para i ~ediğ.indc :-ı büyük 
Yon a ·ı ~e\1i; enı en ımntak~: 1 ·ı film 

~Q .. • nlekten V<'ZO"ec•(rek bunun 
ıllle k , . 

Y~d ~ nrmızı c!r:-:H H":· ~lilerin 
• ıgr başka bir ~haya geçti- i Yakında ilk defa filmini göreceğimiz Katerin Hep_börn 

rs.s ı:ıaceralorile ri.olu olar. l vl:... N eg 
ri, cskidınki si>'..:lt:rlnc zrt ~vap . 
hı.r rcrmi~, siınsij'ah s:.;.çlı olma
ğı g~zetirlcen ~ zamanla .. ,fo: saç 
larr.1m, nsıl rtn&i olan '.ı :s ~·an 
kınuızısı rca.ın<l6 gön:__n t · : ıe 

mtıd.tlıale Qtmlyerı y.ldız, ..._'del.en 
kilerine niabetle degişik ce. cpla -
rile hemen herkesi §a§ırtmrşt1r: 
-Bir Ingilizle evlem•ceğim doğıı.1 
dur. Bu zzt, 1ııgiltcre p< ... Hı .en -
tosunun eski a.Lasındandu. l\1iis 
takbel koca.mm ismini şin.Sik 
üşa edemiyeccgim. Bu, ho~ bL 
sürpriz olacak! 

Bu zat, benden daha yaşlıcadır 
Fakat ruh, düşünüş ve hayatı gö
riiş itibarile benimle yaşıttır. Doğ. 
rusu fevkalade yaradılışlı bir, a · 
dam! Onda, ideal hayat arkadaşı
mı buldum, sanıyorum. Geçirdi -
ğim bir hayli tecıiibeye rağmen 
şimdiye değin bulamadığımı! 

Her kadının hayatında annelik 
etmeği özlediği zamanlar olur.Bu 
an, er, geç gelir. Benim için de bu 
anın geldiğini eezinledim. Film 
hayatından uzaklaşmak yolunda 

ı bir karar vermiş değilim. Bu cihe· MarUin Miller1. la,;. lu~-detüidt= 



iki uçarı 
- Fransızcadan -

I 
Küçüktenberi arkadaştık. Oku. lince başmr ona doğru çevirir ve 

ma devriıü birlikte geçirdik. Bir- sevimli bir kumru sesi gibi tatlı, ke 
likte askere gittik. Sanki Klod sik, kesik kişnerdi. Arkadaşım bu 
Person ile ruhlarımız bir yaradıl · kısrakla anlaşmnm yolunu bulmu: 

ltalya·n milletinin ruhu 
ltalqan bir fert olarak cesur dut• 

Fakat hir ltalqan kalabalığı ... 
:fu:<l~ ı;:::~~~;=~~Y~ ~~be~;J;:!a~~ k~1:;:~ı1::ıii,. Faşizm, ltalyan kadınına: Sana kısa etekler, kesik sa 
ki, bir türlü aynlamıyorduk. Fa - yorlardr. Do~n~ sö~lemek_ la yaraşmaz ltalyan kadını Romalı bir anadır! 
kat yine aramızda tabiat ayrılık . zımsa, bunlar, bırbırlerıne dost ol- ' 
lan vardr. Ben _ söz aramızda · maktan fazla bir duygu ile bağlı - Bir lngilizce mecmuada §unla- rı§larında en cüretli sürücüler, 1-
biraz korkak, her şeye çabuk ina- dır. Birbirlerinin aşıkı gibi bir şey rı okuduk: talyanlardır. 
rur, elde edilmesi kolay bir insa · Çok aydınlık ve dondurucu bir Romalıların en büyüğü &ayıl~n ltalyanların tayyarecilikte bel' 
rurn. O ise inadına kavgacı, heye- kış gecesi idi. Mart ile birlikte ye Jül Sezar, dünyanın ilk gazetecisi maceraya atıldıkları ıörülüyor. 

hemtirenin namusunu ko 
memurdur. 

fqizm, ltalyan kadmına;.., 
Avrupalı olmaktan ziyade -,,,;._ 
yamın, sana dekanlık yat~ 
Kııa etekler, kesik u.ç.Jar, ~ 
yüz ve ince kaş yakqmıaı.,, 
ve ilave etti: I 

ean anyan bir adamdır. Hayatı sar mek yedik. Yolda bize doğru ne · idi. Hem memleket fetheder, hem hava harpleri İtalyanları mizacına 
hoşlukla geçirir, içdiği isıJirtonun fes nefese gelen biri arkadaşıma de yazı ya.zardı. Bugünün en bü _ son derece uygundur. İtalyanın fİ 
zehirinden hiç de korkmazdı. Ben kağrdı uzattı. Bu Martın bir mek - yük İtalyanı aayrlan Sinyör Muss.o malindeki çiftçi ve i~i kadm ve 
elime bir kadeh içki aldım mı, he- tubu idi. Kızın annesi hasta imiş, lini de bil' gazeteci ve bir askerdi. erkekler çalIJkandrrlar. Ve munta 
men öleceğim gibi, korkardım, el yanında durup kendisine bakacak. Mussoliniye göre İtalya, modem zam çalı~rrlar. İtalyanlar, küçiLt 
lerim titrerdi. Askerlik hayatında mış, bu akşam gelmesine imkarı bir Romadır ve eski Romanın mi· i~lerden yorulmazlar ve dükkanla dil'!,, .• .,. 
yaşayışımızı pek eğlenceli geçirdik. yokmuş... rasma konmuştur. Musşolini de, rını başka milletlerden daha erken ltalya, İtalyan kütletenot ~ 

"ltalyan kadım, Romalı bir 

Amirlerimizin gözüne girmiştik. t. İster istemez, yalnız, ikimiz masa Jül Sezar gibi bir hatiptir, açarlar ve daha geç kaparlar. }emekten aciz olduğu için, 1!5 
kimiz de ata binmek için heyecan başına geçtik. Yemeğimizi yemeğe Orta yaılarmda da, ihtiyarlık_ Fakat İtalyanlar para kazanma lar mütemadiyen göç ~ 
vardı. At sırtına bindikmi, bütün başladık. Fakat ne yeyiş ! O her larında da gençlerle birlikte soyu ğa pek önem vermezler. Gerek Ro ve onun için dünyanın ~ ... 
yorgunluklarımızı, bütün sıkıntı - zamanki şen, kıvrak kahkahalar · nan ve bedeni temrinler yapan es- mada, gerek Avrupa merkezlerin tehrinde bir ltalyan kolo~ .ı1 
'ıarımızr Unutuyorduk. dan eser kalmadı. 1\Ie'yus nıe'yus ki Romalı konsüller gibi hareket de zeka ile geçimlerini temine . lunmaktadır. ltalyanm Da~~ 

işimizi bitirdik. d ı ı ı k Id ki h ld h"ll · A luk Ailelelerimiz zengin değildi. Fa- etmektedir. en ta yan ar ço o u uı a e ıa ı erıne, rnavut m pi_ 
kat şehirde ince, zarif görüne bile - Eh, ne yapalım? Haydi kalk Bununla beraber Romalılarla ı içlerinde dilencilik yapanlar pek tine dik dik bakmaımrn, -"" 
cek kadar para veriyorlardı. H af da sinemaya gidelim. Dedim. talyanlar karşılaştrrılacak olurlar azdır. Fakat İtalyanların dilenci- Afrikasında genitlemek. itt 
tada iki defa çıkmak ve gece yan Hiç düşünmeden: aa birbirlerine benzemezler. Roma leri ve sokak musikişinasları bile nin eebebi budur. MI' 
sında kışlaya dönmek için iziıı alır - Peki! ldar en büyük disiplini harp işle- müsrif değildirler. Bugünkü ltalyayı RomaY• "/ 
ve yanımızda terzi krzı 1\fart Pa- Dedi. Lokantadan çıktık. A:r · rinde göstenniılerdir. ltalyanlar Amerikada yerleıen ve çahJan layan bir nokta edebiyat zeııll)"' 
len olduğu halde yemeği lokanta - kadaşnn bOynunu bükmüş yüıii - hu disiplinin trpkısıını ancak siya- İtalyanların ltalyaya, ltalyan köy ğidir. ltalyanlar orta çağlard•~ 
da yerdik. Mart, arkadaşım Klo . yordu. Bu sırada karşımıza dli§en ıada ve ıoyıal yaşayışta gösteri • lerine yığın yığın dolarlar gönder . te, Tasso, Petrark ve Boka•~ ~ 
dun metres i idi. bir lokantanın kapısı açıldı. Kol yor ve buna "faşistlik,, diyorlar. dikleri gibi lngilterede yerleşen - tirdiler. Bugün de DanonÇ•1°" 

Kl d b kola bir çift çıkarak bizim gide Halbuki, kuvvetli disiplin İtalyan ler de ayni şekildt hareket eder . Pirandelloları var. Pira~~eJdl:, 
o u kızr, ilk izinli olarak v . • 1 k.b b günün en bü-..:~1. PsikoloJık J 

çıktığımtz gün tanımıştı. Mart gü cegımız yo u ta ı e aşladı. A · ordusunun belli başlı vasıfları ara ler ve akrabalarını gözetirler. hal. ,. un.
1 

1' ,. 
zel, kiiçük bir kızdı. Gözleri yeşil ramızda yüz adımlık bir mesafe sında yer tutmaz. Meıhur Alman yanlar ferd olmak bakımından muhan-iridir. talyan re,.-~ 

vardı. Ben dikkatle bakınca erke- Generali Lüdendorfa göre İtalyan fazla ihtiraslı değildirler. ltalya heykeltraılarını ıaymağa 
ve biraz da maviydi. İnce, l~\l~i.ik gv ı·n kolundakı' kızı tanımak ı'ste ·ıı · · l 1 b k yoktur. 

1
., b · v d A d lar büyük harp aırasrnda iyi asker mı etı genış e1.tıen., üyüme is . 

ır agzr var ı. rka aşım onu çıl- dim. Uzun ince yapılr, yakası yeşil olduklarını göstermediler. İtalyan tiyebilir. Fakat ltalynn ferdi umu Hele ltalyanlann Makya'f~ ',; 
drrasıya seviyordu. Bu sevgiye iş- astar:.ıgan mantolu olan bu kız bir ferd olarak cesurdur. Faka~ miyetle kanaatkclrclıı·. Ve kazan - yaset mesleğine baıka her •11 

tirak etmek kabil mi idi 1 Ben böy l\foıttan başkası olamazdı. Evet, bir İtalyan kalabalığı veya kitlesi, dığı parayı yığuıak ister. Paı·.ı. den fazla tesir yapmııtır. ,., 
le sanıyor ve seviniyodum. Çünkü o idi. Bu al<-;.c::am bir başkasının koy çok bozğuneudur. ltalyanlar Ro • harcetmek laznx.gelince onu dah~ ltalyan, iıtihza hiuinden ~ 
küçük Mart, çok akıllı bir kızdı. nuna girmiş, arkadaşımı çok fena maldara nnbetJe çok sinirlidir le•. fazla gösterişe, üst ha,Şma, unu rumdur. Fransız gibi zeki, ~ 
Hiç olmazsa herkesi öyle z3 ::ne<li- bir surette atlatmıştı. Romalılarsa, belki de sinirin ne ol bunu ağırla~ağa harceder. Fakat gibi zarif değildir. ltaly3n, k ~,-
yorüu. Mesela, birlikte çıktığımız "Ah • diyordum - ne olur, şun duğunu bilmezlerçli. Bu günün ita! çocuklarını okutmak için fazla pa sini tuhaf sananlara k zar. V~J' 
r,'·:şamlar, eve geç kalınca annesi lar köşeye giriverseler de Klod yanları en çok bunu bilirler. ra sarfetmek istemez. di tuhaflığına bakarak herJ. 
ni inandırmak için neler, ne f ev - kendilerini görmese!,, Bunun için Amerikada yaşayan haydutla - İtalyan çiftçisi iş hayatına gir- beraber gülmez bu da onu~ ~i4'~ 
k~ade sebepler buluyordu. Uçü neler , neler feda edecektim. Fa rın en tehlikelisi ve en korkusu _ diği zaman da köylülüğünü m::'1a- larından biridir. İtalyan ıiıı•~~·~ 
müzün birlikte yediğimiz yemek · kat olacaklar oldu. Arkadaşım bu zu, İtalyan olanıdır. Otomobil ya- faza eder ve çocuklarını kendi se gevezedir, aöylemek istedİflı'ı 
ler ne neşeli, ne eğlenceli geçer<li. sırada başını kaldırnuştı. Ben gör ~~!"""'!""~~~~~~~~~=~ viyesinde tutmak ister. kat kat fazlasını anlatrr. Sö~119r 

Fakat Klod çok tahaf bir genç- nıesine mani olmak için önüne çarı,, run ahırına girdi. Atın sağrı. ltalyada aile hayatı çok kuvvet ladığı zaman ne diyeceğini b• ~ 
ti. Yalnız Martın sevgisi ona kafi geçmek istedim. Omuzumdan itti. s·ını o~c:;amak için elini uz:ıtarak; lid}r ve aile şerefine çok önem ve yen ltaJyan sözü ıöyledikteıı.~ ,O 

~lmiyor, kalbinde bir başka sev · Her şeyi görmüştü. Birdenbire: - Oh, sevgilim, hiç olmazsa. rilir. İtalyanların intikam hissi de ra ona inanır. İtalyan, söy~ed•b'ti• 
da daha taşıyordu. Daima üzerine - Bana bir dakika müsaade! sen... çok kuvvetlidir. Nitekim İtalyanın zün en mübalağalremı bıle 
bindiği bir kısrağı vardı. Ona "U· Diyerek hızlı hızlı gitmeye baş . Derken şiddetli bir çifte zaval cenubunda hala kan davaları gü- hakikat ıayar. ~ • 
çan,, adını vermişti. Ne güzel at- ladı. Arkasından koşuyor, feci bir lı arkadaşımı divara yapıştırdı. dülür. Bu davu.larm aebebi, aile Bir buhran dakikasında ~ 
tr. Kılları ,yumuşak, huyu daima hadise çıkarmasına meydan ver · Yana§tığım zaman son sözü bu ol- şerefi hi5sinin iptidailiğidir. Bu yanın heyecana kapılıp a~h _..~ 
mutedil, sadık bir köpek gibi sahi mek istemiyordum. O, bu fikirde muştu: itibarla zevç, :ıevcenin mütecaviz ile hareket edeceğine ııı• 
bine muhabbetli! Klod yarım:-t ge değildi. Doğruca güzel kışrağr "U - Sen<le mi? hamisidir. Baba kızının, erkek çok güçtür. ~ 

... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-· l 1 Aradığıai-Kadıa? i 
•ı Aşk, Macera ve Hayat Romanı j 

ta.zan : Kadlrcan Kafh 

SılnsJkı bağlanmış olan beyaz başj 
örllisünün kenanndan bir kaç tel al
Cın sarısı saç görünüyordu. 

Yakından, elslbesinin darlığı 'e bu 
yibdcn vUcudünlin olgun yapılışları -
nın göze çarptığı daha çok belli olu
yttrdu. Şimdilik kendisine uygun ola
nı bulunmadığı için daha ince yapılı 
bir kadının elbisesini giydiği anlaşı -
hyordu. 

Kendi kendime tekrar ettim: 
- Jıite bir kadın .. 
tmitlerlmi yokladım. Bir katran 

ıcaranhğında yalnız başına rüıgar ve 
soğuğa karşı titriyen bir ışık gördüm. 

Yanardağlar bile sönecek gibi o -
!urlar, hatta sönmü görünürler .. Fa -
'.::at hiç umulmıyan bir zamanda öy
le büyük hir coşkuunlukla yanarlar 
ki .... 

nir glineş yaratmak için bir kml
cım yeter-

Kendt kendime gene sordum: 
- Acaba aradığım kadın bu mu? 

,,,. ,,,. . 
İnsanlar vardır ki, bir yere yeni 
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girdikleri zaman orada en küçük bir 
hava kımıldanı~ını andıran bir baş -
kalık bile yapmazlar, onlar uzun za -
man orada kaldıkları halde hiç gel
mediklerini \'e bulunmadıklarını sa
nırız 

Gene insanlar vardır ki, girdikleri 
yerlerde bütün boşlukları doldurur -
lar ,.e oradakilerin artık silik kalma
larına ~ebep olurlar. Bir zamandan -
beri bu yerlerin beklediği insan oldu· 
ğunu hemen belli eder ve saygı duya
rız. 

LeyHinın hastahaneye gelişi de işte 
böyle oldu. 
. Onun gelmesile, yanık bir ovanın 
yağmura kavuşması gibi her yerden 
hayat fışkırdı. 

Eskiden her seyi birer angarya gi
hi yapan hizmetçiler birdenbire can -
landılar. 

Her tarafta bol bir temizlik, her 
yerde sessiz bir gülümseyiş .. 

Hastaların yüzüne bile artık haya
tın rengi vuruyordu .. 

Hem de bunlar öyle gürültüsü7., 

yaygarasız ,.e zahmetsiz yapılıyoı·du 

ki ... 
Bir akşam geç vakit derin kara göz 

lü, mat yüzlü, ufak tefek bir hasta ge
tirdiler. 
Sancıları ba;;lamrştı. 
Tıpkı eski karımın yaptığı gibi: 
- Ölüyol'Um.. Ah .. ölüyorum ... is

temiyorum bu piçi .. Çıkarın .. Bu ka -
dar acı çektiriyor bana .. istemem. öl
sün .. 

Diye bağırıyor ve ikide bir kıvra -
nırken yumruklarile karnını dövmek 
istiyordu. 

Leyla onun ellerini a\·uçlarına al -
mış, hem tatlı hem de sert bir sesle 
şöyle söylüyordu: 

- Üzülme, kardeşim ... Bunlar ge -
çer ... Dağ başında değilsin .. Çok şü
kür hastanedesin. Sonunda ölüm yok 
ya .. Bak ne güzel bir yavrun olacak. 
Onunla övünecek..'lin. Çektiğin acıla . 
rı aklına bile getirmiyeceksin .. Yav -
run büyüyecek .. Hem, yalnız sen ~ek

miyorsun ki bunu ... Annen de çekti, 
seli .. Lavddnam filan .. 

O devam ediyordu. 
Bir çocuğun annesine vereceği sa -

adeti anlatıyor, canlandınyor ve inan 
dmyordu. 

Yanına yaklaştım. Beni gbraü. Ya
vaşça: 

- Kadıncağız çok ttzülilyor .. Acıla
rın~ azaltacak bir ~e! verseniz .. Me -ı 
sela ... IJavdanam fılan ... 

Hen bu sözlerde bir yalvarıştan 

çok, bir isteyiş sezdim \'e hemen yap
tım 

Eskiden bu gibi hırçın gebelerin 
başlarında bulunan hastabakıcıların 
ya bana şikayet ettiklerini, yahut on
ları azarlıyarak veya hırpalıyarak ya 
tağa mıhlamak istediklerini görür -
düm. 

Doğuma daha beş altı 
dı. 

saat ,·ar-

Vakit vakit gelen sancılar hasta -
yı çok yoracak, yeniden sabrı tüke -
nen kadıncağız belki bir delilik ya -
pacaktr. 

Leylıiya bunu anlattım. 
- Ben de düşiindtim. Yanında bek

lerim efendim. 
Gece nöbetçileri vardı. Fakat bun

ların her biri bir kaç koğuşa bakıyor
lardı, hir hastanın yanında kalamaz
lardı. 

- Fnkat.. uykunuz? 
- Ne çıkar? Yarın hoş zamanla -

rımda tamamlarım efendim. 
- Hademelerden birini koysanız .. 
- Ya,amazlar ... 
Dedi. Ayni zamanda: 

- Bunu siz mi söylüyorsunuz? 
Der gibi yiizüme dikkatle haktı. 
- O halde bu i~I paylaşalım. 

- Bıtna diyece;;.im yok. Fakat büs-
biltün hana hırakırsanrz dahn fyi o · 
lordu efendim .. 

- Demeli ki bana da günnemiyor-

cslı' 
sunuz.? Uyuyup kalır mıyını a ~r' 

- Sözlerimden bu manaY1 çı f'tt" 
mamalı .. Rahatsız olacağınızı "eırıı-" 
.sizin bu gibi işlerle meşgul 0 ~ • 
mecbur olmadığınızı söylemtk 
dim. ışi 'f'r 

- Bir doktor hastanede ııer 
malıdır. dıt' .. 

- Siz bilirsiniz ef endinı, Jlll 

zorluyorsunuz ... ! t•~ 
- Teşekkür ederim. Zate~ r~,_,tt~ 

o kadar se\•mem. Uyumak )~dlll 
ölmek demektir. Haydi ~i:ı I'' 
dinlenin!.. ~ti 

- Fakat şimdi siz mi kala • 
<'f'endim? -•fi 

.., "' ,,, - Evet.. uvkum olmadıgr 
miştim. · I' Jt • 

"bete - Fakat .. benim de .. no ıı 

zum yoktu da .. ben.. ~ıd'11, ~e güzel konuşuyordu v:,·1os0
11
, 

.sözü bile uzatmıştım. ~o~ detdtJıl" > t· 
de bir kırgınlığın izlennı bu t<•b"~ -~ 
ladım ki nöbeti paylaşmnY' Jc _..,,,,.. 

ra ~· mekle beraber beni atlata artıt1" , 
kadar kendi.c;i hekleme)'i ta5 t ~it 

G'd' . 'd' . ' Vaki - ı ınız, gı ınız .... 
meden uyuyunuz... . ... • 

etti•··· ..-. ' 
Saatime bakarak il!1'e Gece r ııt 

. t 1"3f· d ,,rı - Sabaha sekı7. san .,11 ı 

rı.<:ınd:ın hir saat ~onrn U) 

sizi.. Tam yarısı... ,,.,rJ, 
<Ar1'al' 
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t~-ş-~n~~n=-eü~~~: ~] /~l~L-Kf Mi Z Df ıı- -~ 
Ayrılan çi~tler tekrar Bire otuz! ı sıvasta ı Efl3nide 
evlenmek ısterlerse.. Şarbav öldü 

tkerik~lı bir doktor evlilik hayatında 
eklerın kadınlardan daha bahtiyar 

0-~duğunu iddia ediyor 
lnı 'ka 'İlıd e:ı nın San Fransjsko şeh-ı Alfabe harfleri ve 

deıaıet ettikıeri manalar 

lzmitte yeni bir 
tip buğday 

lzmit, 18 (A.A.) -Adapaza -
n tohum ıslah istasyonunda yapı ·ı 
lan tecrübeler sonunda ilimiz ik 
limine çok güzel uyarak bire 3( 
\·eren cumuriyet adlı buğday tipi· 
nin bölgemizde üremesi için bu 

Hava kurumunda seçim -
Halkevindeki çalışma -

Pancar • 

Yeni kömür 
damarları bulundu 

Eflani, (Özel) -Eflaruye, ya
nında asistanı doktor Klar ve Sü -
mer Banktan bir zat olduğu halde 
profesör Granik geldi. 

~y ~ki .~anford Üniversitesi ru -
~ nıudenisi doktor Lewis Tertapt: aile üzerinde incelemeleı 
~ 1 

n sonra evlilik hayatın -
~ hah~iyar olmayanlardan ya -
te y:. Şımdiki eşlerini bırakacak 
'nu ~ıden evlenecek olsalar bile 
~o admlan alacaklarını anla 

Amerikanın Etnoloji alimlerin
den doktor George Lamsa alfabe
nin mcnşcini tetkik ile meşguldü. 
Ona göre alfabenin her hflrfi 
ilk önce bir rcsi~di ve bu resim 
!erden her birinin bir manası var
dı. Örnek olarak şunlar göstel'i -
liyor: 

ytl ziraat dircıhiörlüğüncc merkez, 
Gebze, Kandıra ve Geyve ilçeleri 11 

çiftçilerine 16 bin kilo tohumluk · 

Zonguldaktan itibaren Bartın, 
İnebolu, Ayancık, Taşköprü, Kas
tamonu,. Daday ve havalisinde a. 
raştırmalar yapan profesör: Ef • 
!aninin 15 kilometrelik doğu ku -
zeyinj! düşen Aktaş köyü civann
daki Karafazıl ormanları çevenin
de hem kalite, hem de zenginlik 
itibarile çok önemli bir kömür 
kaynağının bulunduğunu görmüş, 
buna dair edindiği malıimatı tes
bit etmiştir. 

r. 

• tit~~kt?ı:un bulu.5tma göre evli 
da r ıçınde erkekler kadınlar -

' rı daha çak bahtiyardırlar. 
aoo a·ı .. 

ıar ı e ıçınde bahtiyar olan -
~ ~ncak yüzdür. Geride kalan 

aııeden yu·· •• b db ht ·· ·· ~ h,.,.__ . zu, e a , yuzu 
~. ~mağa mecbur olmuşlar 

en ~"'lil~k hayatında bedbahtlığın 
; ~tı~llı başlı sebeplerinden biri 
~ lln oca yaşlarının birbirine ya -

~ İd~lınaması olduğu söylenmek -
·ne ~Doktor Terman bunun doğ 

" l\ l'ŞJ gelmeleridir. 

~ a~ ~ocanm çocuk sahibi olma 
ddi ~z- .nden aralarının iyileştiği 
~ c ası da doğru değildir. Doğru
"le·~tklarm boşanma ihtimalle -
D 1'§1 gelmeleridir. 

'hı oktorıın bul~una göre evlilik 
;t<ıır altüst -etlen en mUhlm nmu, 

11 ~1Zhktır. Parasızlıktan sonra 
" Ilı.. . 

a~.l't ~hım mesele, z.evk, his, din 
lıgıdır. 

~\·l'}·k "lk .1•1 hayatında bahtiyar ol 
~ 'lld~Çın kan kocadan her birinin 
~ ırıe ~öre bir işle alakadar ol
~1 1 bu işi yapmaktan haz duy 

··ı J A ~~l aznndır. Yalnız bu işin bir 
~~ 

0 
~k olması şart değildir. Insa 

~l~alay~n ve amatörlük bağile 
~şler de ayni vazifeyi gö J 

A harfi Alep veya Alpo yani ö 
küz resmini andınyoz:. Asunın en 
kuvvetli hayvanı buydu ve ona 
1Iah diye taparlardı. 

B harfi ev manasındaki (Bet) 
i ifade ederdi. Harfin şekli de es 
ki samilerin evlerine benzer. 

C harfi Cambo yani deveyi ifa
de ediyordu. Bu harfin biçimi ha
la deve hörgüçüne benzer. 

D harfi Dalet yani deltadır. Del 
ta her nehrin ağzındaki miiselles 
biçimindeki topraktır. 

H harfi Havtayı, yani tilki av · 
lamak için kurulan tuzağı ifade 
eder. Bu tuzağın şekli H harfinin 
tıpkısı idi. 

Y harfi parmakları aralanmış 

bir ele benzer. 

Mozayıkların sırı ı 
Semerkantten Tas ajansına bil

diriliyor: Semerkandin eski ve en 
güzel mimarlrk abidelerinden bi
ri olan Uluğ Bey medresesinin 
düşmek üzere bulunan minaresi 
doğrultulmuş minarede bulunan 
yüz yirmi metre murabbaı eski mo 
zayıkl:ır tamir edilmiştir. Bu iş 
için önceden ınozayıkların yapı -
!ışındaki sım bilmek laz!m geli • 
yordu. Bu hususta çok emek sar -
fcdilmiş fakat muvaffak olunmuş 
tur. Eskisinin ayni olmak üzere on 
dört bin yeni pencere takılmıştır. 

dağıtılmıştır. 

İzmit, 18 ( A.A.) - Udeki ba
taklı klan kurutmak üzere hususi 
bütçeden 17 bin liraya satın alı 
nan ekskavator bir aylık tecıiibe · 
den sonra tesellüm edilmiştir. l\lcı 
kine şimdi Derbent bataklığmd:· 
çalrşmakta.dır. 110 beygir kuvve . 
tinde olan bu makine dakikad~ 

bir mikap toprağı aktarmakta ve 90 
amelenin bir günde yaptığı işi bir 
saatte yapma~tadır. 

lzmirde bir tren 
kazası oldu 

. Selçuk'a yakın Kozpınar istas
yonu civarında bir tren kazası ol
muştur. Kompartımanın vagonun 
da duran ,.e ~ağı doğru sarkan 
yolcularôan Tefenni'nin Bey kö - · 
yünden 22 yaşlarında Omer mü -
vazenesini kaybetmiş ve dii§erek 
kafası yarılmıştır. 

Kaza üzerine tren durmuş ve 
yaralı Kuşadası memleket hasta
nesine kaidır:ıJmışea <ln dokton.ın 

gösterdiği lüzum üzerine İzmir 
memleket hastanesi:ı~ .{!etiıilmiş
tir. Yarası ağırdır .. 

Emelle bir koçakçi 
yakaiandı 

iskan kanunu 

Emet, (Özel) - Uç yıldanbe. 
ri firarda sigara kağıdı, tütün ka
çakçı lığı yapmakla suçlu Emedin 
Yenice köyiinden Çakır Mustafa 
Kapahpmar mahallesinden Vesi -
lenin evinde sabaha karşı jandar
ma kumandanı Azmi, karağol ku 
mandam Rifat, inhisar satış me -
muru Şükrünün araştırmalan ile 
yakalanmış, hapisevine sokulmuş-

il (Ustyanı Birincide) ( 

- 1\ sti ~e·.ikrü Kaya, bundan son "1 
.. ~e~ buı;üne kadar 600,0C·:> 

~.)ı • geldiğini söylemitlir. Bun 
dite 400 bini mübadele ıuretile, 
~~ ~snıı da kendi o.rzularile 
;ı~. flır. lC,34 e kadar muhacir 
lj t l nuru, müdüriyeti umumiye· 
• 'rafında .. ··ı ·· t"" 934 t 'etil n goru muş ur. e 
teıe en bir tahsisatla Rumelinden 
~li~]trkdaılanmız Trakyaya yer, 
'), >ı ın .. '•'1c e~e başlanmıştır. Bugün 
~~~~Ya 65.ooo kiıi yerleıtiril • 
~İr R Utıuyor. Bu sene en çok mu 
~ 0ınanyadan gelmi~itr.,, 

~~le o~anya hükiimeti ile muka -
\tı.t'ı 'i tnıda değilse bile tifahen 
~)')'' a.n hazı ahkam olduğunu 

1Yen ş:~'-t".. '-Utr\i Kaya bu ahkamın 
""Ilı .. ı 
••ıı !öy e anJatmıştır: 

1'1- ~l~hkanun esası !udur: Türk 
l\t "' arını ıerbestçe satacak • 
~-, .. araı 
~\lıt a.nnı alacaklar ve orada 
'ı a.~n tnüaaadesi nisbetinde 
il\~, a.ra.Jc burada leva ile Türk 
'lt~ ı:;rıı ~übadele ıuretile ma • 
,lt, 1> ;cagr düşkünlüğe mani ol
~~1ld't a aya vergileri affetmek 
l 1 ~ri · ' ~ nın askerde olan cocuk • 
~· 'aak d -1)tt,~ er ~n çıkaracak, memu-

hulunup ta tekaüt olanla -

. tur. 
rın maa~ları verilecektir .. ,. 

Bakan, muhacirlerin kıt gün • Samsun iskelesi 
lerinde kolaylıkla nakledilebilme Scnelcrdenberi harap ve ışık . 
leri için, büyük vapurlara hep bir· sız bir halde bulunan Samsun is 
den konularak getirileceğini ıöy - kelesinin tamirine yakında başl~.
lemiı, sözlerine §Öyle devam et • nacaktır. Bilhassa tütün yükleme 
miştir: esnasında bir çok zorluklar ortay: 

"Türk muhacereti tarihimizin çıktığı için ekonomi bakanlığı is. 
çok hazin bir faslını teıkil eder. kelenin derhal tamir edilmesin. 
Şimdiye kadar olan muhaceretler Samsun vilayetine bildinniştir. Ge 
cebridir. Türkün vasfı vardır. San len malfımata göre mavnalann bi 
cağmı ve hakimiyetini kaybettiği le güçlükle yanaşabildiği bu iske -
yerde yatamıyor. Bu hususa dair lede tahmil işleri gece yanlarına 
geçen ıafhalan 'hepimiz biliyoruz. kadar sü:::nektedir. -;'ı··· - "1Uk.:".bil 
Tekrar edecek değilim. Bay Ki .. tütün ihraç edenler iskeleye bir O· 

tapçınm da iıaret ettiği gibi bu d~ tomobil getirerek projektörle orta 
faki muhaceret böyle değildir. Bu lığı aydınlatmakta imişler. 
defa Romanyadan gelen muhacir· -· -- ~·
ler mallannı satarak gelmektedir- ya memlekeri araamda nüfusu ar
ler. Bulgariatandan gelen ayni 9e- tan milletlerden olduğunu, Trak • 
rait dahilinde gelmiyorlar. iki ıe• yaya 500 bin nüfus yerleştirece .. 
nede Bulgaristandan 35 binden ğini, bu suretle Trakyanın büyük 
fazla muhacir gelmi,tir. Son al • bir refaha ve servete erişeceğini j .. 
dığımız haberlere göre bin aile lave etmiştir. Gelen muhacirlerin 
mallarını tasfiye etmit olarak Bul hemen müstahsil mevkiine geç · 
garistan-'a l:eklemektedirler.,. mekte ve memleketin istihsaline 

Bay Şükrü Kaya bundan son· yardım etmekte olduklarını da 
raki sözlerinde Trakyada muay • sözlerine ilave ettikten sonra; bu 
yen bir zaman içinde, lstanbul ha~ muvaffakiyetin gelecek nesiller 
riç, en az bir milyon nüfus gör • ve diğer memleketler için misal c· 
mek istediğimizi, Türkiyenin dün, larak eöat.:rileceğini •öY.lemiştir. 

Hay Hü•nü Yıldızeli 

Değerli ve çok kibar bir zat o
lan profesörle (Kurun) adına g~ 
rüştüm. Söylediklerini aşağıya ya
zıyorum: 

Uzun zamandanberi ekonomi 
Sıvas, (Özel) -Türk hava ku· bakanlığı namına zengin toprak -

ru.mu Sıvas şubesi evvelki gün yıl· lanmzda araştrmalar yapmakta -
lık seçimini yaptı. CelsP.yi a~haş • yız. Bir ay kadar evvel Ulus ka
kan Kamil Yalçıner açarak bir munu havalisinde dolaştım ve bn
başkan ve asbaşkan ile bir müra • rada mahiyeti itibarile pek kıy -
lribin yeni yıl için seçilmelerini is- meti olmıyan küçük bir kömür da
tedi. Ve hemen kabul edilerek re-

marı bulunduğunu yazdılar. Hal • 
ye çekildi. Tasnif sonunda ek • buki oradaki damar bizi ve doJa-
seriyetle başkanlığa Hüsnü Yıl • yısile Türkiye cumuriyeti hükfüne
dızeli, asbaşkanlığa Kamil Yal • tini o kadar çok alakalandıracak 
çıner, mürakipliğe diş hekimi Nüz şekilde değildir. Alelade ve mev
het Çubukçu seçildi. Hüsnü Yıl • zii bir haldedir ki işletilmesinden 
dızeli arkadaşlarına teşekkür etti. hiç bir fayda beklenmez. Halbu -
Hüsnü Yıldızeli cemiyet başkanlı- ki Eflaninin . Aktaş köyü yakmla
ğmda bir yıldıınbcri mu\·aifaki • rmdaki Karafazıl ormanları ci · 
yetle çalışmıştır. Biletlerin satı • varında hem kalite itibarile çok 
şmda, Sıvas uçağının alınmasın • yüksek, hem de geniş ve zengin -
da yardım etmiştir. Yeni yıl ça • muhtelif kollara ayrılmış kömi.lr 
lışmasmda kendisinden daha bir damarlan mevcuttur. Karabükte 
çok önemli işler bekliyoruz. yapılması kararlaşan demir fab -

PANCAR rikası için Aktaş kömürü emsali -
Turhal şe~:r fabrikasına. Sı ~ ne zor raslarur bir kıymet ve ö -

vas ve havalısınden ehemmıyetlı nemi haizdir 
mikclarda pancar gönderilmekte - D l . . r .. · d .. 
dir. Vagonlarla sevkiyata devam • ~mar ann zengın ıgın e_~up-
ediliyor hem olmamakla beraber tabu bu 

· HALKEVlNDE havalide usulen bir de sondaj ya· 
pılaraktır ki, bunun düşünclüğüm 
neticeyi şimdiden vereceğine e • 
minim. lşte o zaman Karabükten 
Aktaşa tabii olarak 45 ila 50 ki• 
lometrelik bir demiryolu çekile • 
cek ve bu yol Eflani pazannm g~ 
beğinden geçecektir. 

Halkevinde erkek öğretmen O· 

kulu direktörü Ziva Karamuk . .. 
Türk edebiyat tarihi üzerinde ha-
zırladığı konferansları vermeğe · 
başlamıştır. tık konferansı şair 
Fuzuli hakkında idi. Kıymetli ha· 
tibin etüdü alaka ile dinlenmiştir. 

Sıvas halkevi temsil kolu yıl 
başında halka Mete piyesini gös • 
tennek için hazırlıklar yapmakta
dır. 

"Kozan oğlu piyesi,, genel is • 
tek üzerine halkavi temsil kolu ta
rafından i.içünctt defa olarak gös
terilmiştir. 

SiY AS ŞARBA YI ÖLDÜ 
Sıva.s şarbayı Hüseyin Veli An

karada toplanan belediyeler kon
gresinde bulunup döndükten son
ra burada' kalp hastalığından öl
miişti.ir. Cenaze alayı büyük bir 
törenle ve biitün halkın katışması 
ile yapılm1~tır. Merhumun mezarı 
başında avukat Ahmet Gö-ze 
hir söyle\· söylemi~tir. Tabuta bir 
çok çelenkler konulmuşhır. Bu ö
lüm Sıvasta büyiik bir acı uyan -
chrmıştır. 

Binaenaleyh çok kuvvetle uma 
nm ki Eflani kamunu yakın bir ge 
lecekte Türkiye cumuriyetiminin 
en önemli ve en zengin bir eko -
nomi kaynağı olacaktır. Yalanda 
bu hususa dair hazırlıyacağım rn -
ponı yerine vereceğim.,, 

Profesörün bu değerli beyana
tım müteakip kendisine gazetem 

namına teşekkür ettim ve aynl • 
<km. 
• Profesör Granik Eflaninin ce.
nubu garbisindeki Saraycık köyü 

civannda bir kömür kaynağı da -
ha olduğunu işitmiş ve oraya git
miştir. Burası da EfJaniye yirmi 
kilometrelik mesafededir. Netice 
itibarile Eflani çok yakın bir at.i
de profesörün dıe söylediği gibi 
)ıırdun en kuvvetli ve geliri en 
fazla bir servet kaynağı olacak -

ı tır. 

7 rabzonda Iran 
konsolosluf;u 
Trabzon İran konsolu B. l\leh

ınet Fahiminin lran c:ış işleri ba-ı 
kanlığmda aldıfrı ödev dolayısile 
açık kalan Trabzon konsoloslu • 

Celil Salih Güney 
ııımmmııııu-ıııınııa•c----··11111·•-M-••-•-•nw-

&runa B. İsmail Asaf tayin edil -
miş, Batuın yoluyla Trabzona ge
lerek yeni ödevlerine başlamıştır. 

Bay Mehmet Fahimi !rana git· 
mi§tir. 
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Zecri tedbirler Yun~~!~~a!?.!J · ç·nde seferber ik 
kuvvetlendiri ecek mi? 

( U stgam birincide) 

mallarmm ithalini menetmişler 

dir. 50 devlet. ltalyaya İptidai 
madde ihracıom men'ini kabul et· 
mitlerdir. 

J lerin bir çoğu bıq yazılarında, 
ltalyaya kartı zecri tedbirlerir. 
tatbike baılandığı bugünkü tari 
hin özel ehemmiyetini kaydet 
mektedirler. 

4 devlet, açıkça, zecri tedbirle.· 
ıiıtemine dahil olmıyacaklannı 
biJdirmitlerdir: 

A vuıturya, Macaristan, Ama• 
wtluk, Paraguay. 

Milletler cemiyeti konseyi ve 
uamblesi ile irtibat komitesi , zec· 
rl tedbirlerin tatbikinden ıonrak 
durumu takip etmektedir. Omit 
edildiğine göre, eğer Cenevr4!1 
müeaseseıi teşkilatı bundan son · 
ra toplanır ise 'Zecri tedbirler} .. 
me~gul olmak için değil, fakat 
anla,mazlığa bulunacakha1 sure · 
tini tetkik ve tasvip için toplana 
caktır. 

YENi ZECRi TEDBiRLER Ml? 
Londra, 18 (A.A.) - Dail} 

Telgrapb gazetesinin siyas\\! 
mubanirinin bildirdiğine göre: 
Milletler cemiyeti 15 gün kadaı 
enel teknik bir komiteyi. ltalyay, 
muhaıemab derhal terketmeğ~ 
mecbur etmek üzere daha kati ye 
ni zecrt tedbirleı-in alınma11 im 
kanlarını tetkike memur etmittiı 

• FranMıda: 

Pariı, 18 ( A.A.) - Zecri tecl 
birlerin meriyet mevkiine girmek 
te olduğu fU ıırada birçok Pari{, 
pzetelerinde bir teessür edas1na 
tesadüf edilmektedir. Onlann bu 
teessürü, Bay Lavalin ıarfetmİ6 

olduğu mesainin bir uzlaşma yolu 
bulmağı ve bu uzlaımayı ııerçek 
le tinneği temin etmemit olmasın 
dan ileri gelmektedir. 

Bu suretle Franaanın dostları 

olan İtalyanlara karşı zecri ted 
birlere ba, vurmak mecburiyeti 
hastl olmuştur. 

Excelıior diyor ki: 
-- Arsıulusal kanunun tatbiki 

ne bugün başlanılıyor. Fransa, bu 
kanunun tatbikine karıı koymak 
auretiyle, imzaamı inkar ve on be, 
aenedenberi hukuki güvenliğinin 
darandığı kollektif sistemi tahrit• 
edemezdi. F ranaanm dileği, ya 
lmıda yapılacak görütmeleriıı 

muhuamata ve zecri tedbirlere 
nihayet vermesidir. Roma, dü~ 

olduğu gibi, bugün de emin olabi 
lir ki, Bay Laval, o kadar sabır -
aızlıkla beklenilen bu uzlaıma sa 
atinin hululünü tacil için elinden 
ıeleni yapacaktir. 

Le Jurnal diyor ki: 
- Zecri tedbirleri haklı gaıte· 

r~ek biricik aebep, mütecavize 
kartı karıılıklı yardım esasını•-: 
tatbik edilmiı olmaaıdır. 

Açıktan açığa yapılan bir leca· 
vllzü cezasız bırakmak gibi fena 
bir misal meydana getirmek iıte· 
nilmemittir. 

Oeuvre razeteıi, Milletler c~mi· 
yeti radyoaunun neden dolayı 
zecri tedbirler hakkında ltalyan 
milletini aydmlat.manıakta oldu • 
iu ıualini sormaktadır. 

Milletler cemiyeti, Jta)yan di . 
mallarmdaki zehiri gidermek İ ·· 
çin dalgalarını kullanmalıdır. 
Yoksa mahiyeti anlaıılmamıı o· 
lan zecri tedbirlerin neticeai, lt.al
yanlann bu tedbirleri tatbik e· 
denlere kartı kinlerini arttmnak• 
tan haıka birıey olmıyacak ve a
al ıaye eld~ edilemiyeeektir. 

lngilterde: 

Londra, 18 (A.A.) - Ga:ıete· 

Daily T elegraph diyor ki: 
~ 

"Milletler cemiyeti vasrtaıiyle 
kollektif emniyetin kıymeti, hu 
zecri tedbirlerin muv. ffakiyeı 
veya muvaffakiyetaizliğe uğra ~ 

masiyle anla§ılacaktır.,, 
Financial Neva ise föyle diyor: 
"Oldukça uzun bir müddet de

vam etmesi ~artiyle zecri tedbir 
lerin nihai muvaf fokiyetinden 
fÜphe edilemez. Fakat geçen he•· 
ay, zecri tedbirleri tatbik eden 
memleketler araaındaki anlat · 
mazhkları fazlala!tıraca..~tır. 

Alman tedbirlerden en ziyade 
Balkan devletlerinin zarar gör~ 
ceği sanılil"iilrtndır. Bundan dola 
yı Milletler cemiyetinin derhal e. 
konomik alanda mukabil yardım 
için tedbirler alması lazımdır.,, 

Hindi.tanda: 

Yeni Delhi, 18, (A.A.) - Neş• 

redilmif olan bir emirnamede, 1-
talyaya ka11ı zecrt tedbirlerin tat 
bik mevkiine konulduğu bild:ril 
mekte ve iıtilmı.zlar akdi ile kre 
diler açılmaamm ve ayni zaman 
da umumiyetle harp kereçi yap 
mıya yarayan e§yanın ltalyaya 
ihracınm yasak edildiği kaydo
lunmaktadır. 

Panamada: 

Panama, 18 (A.A.) - Panama 
dtt işleri ha.kant şu diyevde bu 
lunmu,tur: 

"Hükômet, ltalyaya karşı zec 
rl tedbir)e'!';n yalnız prensip ba
knnmdan tatbike razı olmakta 
dır. Panama cümurluğu, bunun 
için özel bir tedbir almıyacaktır. 
Coğrafi durumumuz b:ızı andlaı• 
malar, biz husuıi bir mevkide bu· 
lunmaktadır.,, 

ltalyada: 

Roma, 18 (A.A.) - Zecri ted 
birlerin tatbikine başlandığı bu • 
gün, büyük faıizm konseyinin 
verdiği karar mucibince, bütür. 
ltalya baştan başa bayraklar)ıs 
donanmı§tır. 

Romada, yüzlerce talebeder· 
mürekkep kafileler ıarkı aöyJiye· 
rek ve zecri tedbirlere kartı göı 
teriler yaparak ıehri dolaımakta 
dır. 

Muhtemel hadiselerin önünf" 
geçmek üzere, zecri tedbirlere İŞ·· 
tirak eden devletlere ait elçilil\ 
ve maslahatgüzarlık binaları süel 
kuvvetlerin muho.fazası altındl\ 
bulundurulmaktadır. 

MARKONININ DIYEVl 
Roma, 10 (A.A.) - Btı§kanı 

bulunduğu ltalyan akademidndo 
bir söylev veren Senato ü.ycJerin
den Markoni demiştir ki: 

"Cenevre, yarın, halyaya kal"' 
fi yapılacak gayri insani ve ina 
nılmaz, ekonor\.:k ve finansal bh 
harbin ba,ladığmı bildirecektir. 
ltalyamn tek suçu, evlatlarının 
kanı pahasına kazandığı ıomur 
ğe topraklannı müdafaa etmesi .. 
dir. ltalya, ıimdi, İtalyan bayra
ğını sevinçle karşılıyan iptiaai v,. 
cahil Mr k:'l.bileye medeniveti eö 
türmektedir.,, 

Şehrimizde 
ltalyaya karşı zecri tedbir hak 

kmda Türkofis ve gümrük idare· 

Liberal fırkası ba~kanı Sofu· y • b• h • k k? 
Jis, üç §Artın kabul edildiği takdir· enı ır . arp mı opaca • j 

de kral tarafından yapılacak da • • ""' • • . k J krfı1 
veti kabul edeceğini bilc:Hrmittir. Şımalı Çın Japonya ıle ıttıf a eaece 

Bunlar, 1911 tarihU teşkilatı . . . . eııeriot 1 
esasiyenin temin ettiği serbestiyi Tokio, 18, (A.A.) - Su bakanı, lar, ve tehrın ıdaresını 
halka vermek, bitaraf· bir seçim kuzey Çin illeri istiklallerini ilan mı§lardır. ·ni11~ 
yapmak, bilumum siyasi ve askeri ettikleri takdirde Japonanm, Ma· Çinliler, Japon ku~t}etı~ 
mücrimler hakkmda umumi bir af retal Tchang-ke.i-ehek'in kuzey Çi dıkları Chan kakouand~ rt ~ 
çıkarmaktır. ne karır ileri harekette bulunma • la.rdır. Bu ıehirde ör~i 1 ıı 
VENlZELOSLA KRAL JORJ ama mani olacağını Nichi-Nichi ga edildiği söyenmektedır. g~ 

ARASINDA ANLAŞMA zetesine ıöylomiıtir. Geçen hafta içincle Ş~ell 
Tienchinden gazetelere gelen bir mahalleai olan Chapeı ,1 • ..ili Atina, 18 (Kurun) - Venize- 1 yo•'" 

haberlere göre, Nankin orduları • bin kiıi gitmittir. Changa losla kral J orjun anlattıkları ve 
1 nın Pekin-Hankeon demiryolu et· di sükun vardır. .ıt 1 Venize osun krallık rejimini ta • ııu .. 

rafmdan toplanmaları üzer:ne, Ko JAPON lSTEI'\.LERl J{A17 
nıdığı söylenmektedir. ütiya ra -

k 1 d uantong ordusu her ihtimale kartı DiLiYOR 'll•U? . it J zetesi ral ile Venize oı araıın a· m ~ 
hazır bulunmaktadır. SoY ı 

kı• anlacma mu"zakeratı hakkmda Pekin 18 (AA.) -
1
• 'ı ,, 

y Oteki taraftan haber verildiği ' ' . v· 1' ' . 
tafsilat verdikten ıonra Venizelo- ğine göre, Hopei Genel 

1
\J; 

sun bu mesele hakkında Rufosa ne göre, Nankin hükfuneti, Gene- 21 şartlarla Japonların 3 ·"'itİl 
gönderdiği mektubu da aynen net ral Fenk-yuh·sİnga, yüz bin kitiliL evvel taleblerini kabul ettı~ıcl~ 

bir ordu teıkil etmeğe müsaade et h bt rediyor. pon Generali Do airayt'-
miştir, Bu ordu, kuzey Çine doğru 1 _.Jır: ~ Venizelo•, 1--J umumi af f m mı· !!:lir Bu tartlar şun ar" 1' 

" Ara hareket ederek bu bölgenin istik- Y • e,bJJ 
ilanına razı olduğu takdirde mek- Nankinin muvaf akatı, 1~ 

lalini ilin etm~ine mani olmaya -'· t ecı tubunun ne§redilmesine salahiyet arzulan aleyhine harCJ\oe -~ 
vermektedir. Venizeloıun kanaa • çalrtacaktır. yeceğine dair teminat,~~~ 
tine göre Alman hattı hareketinin ÇlNLlLER NEYi KABUL ETMl· nm, Çin tamamiyeti mülk~Y~1:ıı-

YE MECBURDURLAR? ,_,, .,o 
doğuracaiı harici tehlikeler kar • aelesiyle alakadar tel51'~1 

Şanghay, 181 (A.A.) - Reuter 
•ıımcla Yunan reJ'imi meselesi i • yeceg-ine dair teminat. ,,,.4 
.,. aytan bildiriyor: ıtLJı•1 ~ 
kinci safhada kalmaktadır. ŞiMALDE YENi CiN 1..10~ Pekin otoriteleri aşağıdaki iki ~ ı-• R' 

TORPiDOLAR HAREKET noktadan birini tercih etmek mec· Tl KlMLER KURUYO· . ,J 
E1T1 bu:riyetinde kalacaklardır: Tokio, 18, (AA.) - ~~diıi~ 

Atina, 18 (Kurun) - Kralı a\· Ya kuzey Çinin hükUmetinden bir kaynaktan haber "'611 ıı'~ 
mağa gidecek olan iki torpido ile ıiyasal ilgisini kesmesine razı ol • göre, Sun-clıehche.\·yuan·~eıı~ 
bir kruva~ör bu alqam Brendizi • mak, yahut Japon ordusunun Çin ve Chang-tchen adlı Çin Ç~ 

h '- tın' t• J 20 ik' • • .l •-•ze) ılt ye areKet e ıı ır. topraklannm büyük bir lm~mmı iş· arı ıncıte!rmue J\.. k v 
Kral Koren tehrinde ana ve ba- gal etmesine müsaade etmek. mustakil bir hükUmet oı~r~~~ 

hasmın mezarlarını da ziyaret et- Tientainden bildirildiğine göre, edeceklerdir. Bu müsta~ıl ı-ıo1't 
mi§tİr. Hoelinin bir ili olan Chingyan'dn met, Japonya ile süel bır ıı 

Ekmek çıkıyor 
<llıtyaru birinc:Uh) 

len fiat daimi encümene verilmit, 
encümen de borsa fiatlerini tet -
kik etmif, neticede birinci nev; 
ekmek fiatine yirmi para zam e • 
dilmiıtir. Y ann saba tan itibaren 
birinci nevi ekmek 14 kuruta sa -
tılacaktır. On yedi kuruı olan 

Francala fiati de kırk para arttı -
rılacaktır. 

Tetkikatı biten ikinci nevi ek· 
meğin de bugünden itibaren çıka· 
rılmasına karar verilmiıtir. 

Bu sabahtan itibaren bütün fı . 

rınlarda çıkarılacak olan ikinci 
nevi ekmek yalnız ıert undan ya• 
pılacak ve on bir kuruı otuz para
ya satılacaktır. 

Halkm birinci nevi ekmeği i
kinci neviden ayırabilmesi ve al• 

danmaması için ikinci nevi ekmek 
baston teklinde, birinci nevi ise 

yuvarlak tekilde olacaktır. Son 
günlerde buğday fiatlerinde dü -
ıüklük görüldüğünden önümüz
deki haftadan itibaren ekmek fi .. 
atlerinde ve francalada. tenezzül 
olacağı muhakkak görülmektedir. 
Dün ekmekçiler birinci nevi ek

meğe kırk para zam yapılmuını 
istemiılerse de bu istek kabul 
edilmemi,tir. 

iki sene evveline göre ekmek 
fiati iki miıli artmı9tır. 933 ıene-

ıine re,mt bir malUınat gelmemit l 
tir. 

Piyasada yaptığımız tahkikab 
göre ancak ellerindeki mallann 
likide edilmesi için Ekonomi Ba.• 
kanlığına müracaat etmittir. He
nü:ı: bu müracaate de cevap gel 
memiştir. 

TÜRK - JTAL YAN TiCARETi 
Zecri tedbirler dıt ticaretimiz•: 

ne gibi tesirİet yapacaktır, bu hu· 
ıusta alakadnr yerlerde tahkiknt 
yapt?k, dış ticaretimizde, ltalya 
dördüncü ve beıinci dereceyi it· 

bazı çiftlik sahipleri ayakbnmış - ma imza edeeelıtir. 

Haliç vapurlarını 
(lJstyam Blrinctde) 1 

ması için bu vapurlann belediye
ce itletilmesi mevzuu bahsedil
miıti; esaıen belediye kanunu· 
nun 19 uncu maddesi de ıeyrite
f erin temini itini belediyelere 
vazife olarak vermektedir. An · 
eak, şimdiye kadar devletten &"' 

lrnmıf bir imtiyazla faaliyette bu
lunan ve imtiyaz müddeti henüz 
bitmemiş olan Haliç vapurları 

tirketi, mesaisini durdurmakla 
beraber imtiyuın kendisine te· 
min ettiği haklardan vazgeçme
mittir; bu itibarla vaziyet, bu ıir
ketin elindeki imtiyazın hükümle
rini yerine getirmemesi teklinde 
tecelli etmektedir. Şirket, imtiya• 
zı devletten aldığı için devletin 
vaziyetle alakadar olması ve §İr
ketin yüz üstü brraktrğı aeyrisef er 
itini tirkete vekaleten yaptırması 
ve bir yandan da imtiyazın f~hi
yoluna gitmesi iktiza etmekt~dir. 

ıinin İkinciteşrin ayında ekmek 

f iati altı kurut otuz paraya iken 
bugün 14 kuruıtur. 933 ıenesinin 

birincikanununda ekmek fiati on 
para daha dii§müf, ikincikanu• 
nunda ise birdenbire sekiz kuruf 
on paraya çıkmıttır. 

Şubat. Mart, NiMn, May11 ay-

gal etmektedir. ltalyaya yapılan l 
ihracat doğrudan doğruya sarfc 
dilmemektedir. 

ltalya, Türkiyeye karıı dabe 
ziyade Triyeste limanı vasıta.siyle 
transit vazif eJini görüyordu. Son 
z~ri tedbir münasebetiyle, bu 
trensit vazife diğer limanlara in• 
tikal edecektir. 

Maamafih son aylar zarfında, 
ltalyaya ihracatımızda bir arh4 
görUlmü~tür. Hububat, bnhk, &i,.. 
miktar da kömür ltal)·aya satı1· 
mı ıtır. 

T acikistanJıı 
1 . ktıbtl 

Latin harf ter ı 
edildi 

Taı ajansından: l ~01' 
. k z f e.!1 1 ıi Tacikistan mer e ıdı~ı1. 

• • }{3 J1f 
tesi arap harfle~ )11\r!Ie ·d 
sına ve yerine ıatırı rA""11~ r \tW 'f: 
kullanılmasına knrn ıdep1e1'l 
Bütiin Tacikistan rnenırŞ otsJ1 
latin harflerinden~ 
nl alfabe okutula • 
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Ayçiçeğinden kauçuk 
çikarılacak 
1'as rf]ansından: 

Prçtesör V. Verşkuski ay"i • 
~~· , :t 

' ... 71rde kauçuk veren cevher bu
ıtırıj w 

" ... U&unu ve bunun en çok çi -
ıregl.Q yapraklarında toplandığını 
~~Ya at~ıştrr. Ayçiçeğinin ba -
iki cınslerınde bu maddeden yüzde 

bulunmaktadır. Bu yıl toplana 
~~k .?lan bir çok ton ayçiçeğinden 
c· 1:1heler yapılacaktır. Kauçuk 
b lllsınden bir maddenin bu tecrü
~~er ile elde edileceği umulmak • 

11', 

Alınan firmaları mal 
almak istiyorlar 

lrı~ hafta içinde birçok tanın • 
bı~ Alınan firmalan Türkiyeden 
dal alnıak istemişlerdir. Hamburg 
~an Alber Jakobi finnasr zeytin 
h:ğt .~:tusu, Kölnden otto Ger
}) rt UZüm, incir, fmdık, BerlinClen 

81 ~· Artur Heichen domates ezme
f ulasasz, Hamburğdan başka bir 
dlrrna ayçiçeği köspesi, Nurenberğ 
hen bir fınna kendir, ay çiçeği to. 
~rnu, dan, Hamburgtan Kari Zi· 

b· er Yemeklik zeytin yağr, başka 
kı~ fınna hayvan yemi, köspe, keçi 
~ r l'e tiftik, yine Hamburgdan 
arı Sturm taze meyve ve kesta. 

be almak istemişlerdir. 
f Almanya Türk ticaret odası, bu 
d

1
!'tnalann adreslerini ilgililere bil 
itmiştir. 

~Ski eserleri yıktıranlar 
' ceza görecek 
~ ~iiteaddit emirlere rağmen ba· 
ı.~ Valilerle belediye reislerinin va. 
l\lf b' lll ınalıırla akar ve hayratı koru 

BORSA • ~ 18 - 1 ı - 935 ~-\ 
d.l.zalarmda yı.ldıt tprcUI olanlar, ilse • 

1 

rinde mıı.amele ~renlcrcllr. ICahm!ar -. 

tSTANBUL - 18 daruı mu.tkisi {pltk). 19 1J kapa.n11 uta, nyauarım. 

Bayan Hailde konUfuyor. 19,30: F.ce cu İ ftukut -----
Fehmi Ege ve arkada,lan, 20 koruıervatu -
Tar, netelll A&lar ~rlertnııı kODMri, 
nut Ernst, Obua Kobllnger, klArinet Cemil, 
tagot KUhn, koro Eldler, 20,30 radyo cu 
ve tango grupları, 21 atudyo orkestrası, 21, 
ııs llOl1 haberiert borsalar, 21,50 Vokal Te 

Enatnımant&l llOlolar (pllk). 

BUDAPEŞTlh W m. - 18 konterana. 
18,25 pl&k, 11,80 Amele aaatt, 19,20 Maca.r 
mQa11l, 20 kOlUlrel Avwıturya &k§amı, 21,10 
mttıdyo pSna1, 22,25 haberler, 22,50 Macar mU 
z1t1. 23,M cubant. 

BUKB.q: 16' m. -13,0ıs lılarku orkeatra 
a. haberter. lS,1515 konaerin arkam, H,115 h&
berier, H,SO kouerln arkuı, 18,115 pille. 19 
aazler, P1lk. 20,115 S1b1ccanu orkestram. 20, 
'° B"thonnbı Kreuzer aonatıarmdan (pl -
yano, kem.an .... abu aıetıerlle). 21,SO aözJer, 
22,'5 konaerln &rk&St. (Vagner, Goldmark), 
23,80 haftt mtızlk (röle), 23,4:5 yabancı diller 
de haberler. 

BERLlN: 331 m. - 17,80 bUyük kompo· 
zltörlerin gençllk ve llk eserlerinden parça -

• Londrı 

• l\eYfOO 
• Par1S 
• .Mlllao 
ı Brflhe 
• Atını 
• CIDCYrt 

• Sof71 
* Amsterdın 
• Prıı 
• Stokbolm 

ıno. • Vlyauı 93. -
i2(). - • l\1adrld f7 - \ 
168. - • Bertin ll4, -
177, - • Var~o•ı 2._ -
e1, - • Badıpı,ıt ~:'> -

i4, - • Btltreş 15, -

1111 •• • Beıırıd ·'•. -
13, - • Yot•bımı 35. -
E4. - • Altıa 9'8. -
94. - • MıcldJyı sa. -
at, •· • Buhot u~ -

1 
~---Çeki• 

• Loııdıa 619..7~ * Stothlm ı.1111 I 
• rieTyOtl 0.7946 • VlJH 4ı.Hlt 
• Paıls ıt.06 • Madrld Ut 00 
• AUltııo 9.8'Jf8 • Btılfa ı,t76S 
* !rllbe' 4.706'! • V&11on 4,tt7~ 
• Atlıı' 8.'-&'54 • B11:11p~tt 4,,S~9& 
• Ctunıe ·ı.tcıoş • Bltres f0t,Oll6 
* SofJı 6S,7K- • Bılırıd M.8770 

• Amatcrdını l.t7- • Yokobamı t.7610 
[ • Pta• 19, 19M • Mosı:on ıoao.ro 

·---ESHAM-~ ---· 
Iar, 18 KISıı!&'aberrden hatı! mllzlk, 19,30: 10 it Baotas• 9.8'>- Tramny 9,-
yıl ıeall tllm, 20 bando mllzlka, 20,40 aktUa· Anadolu iS.15 Çimento aa t.90 
Ute, haberler, 21,10 aarlult k&naık konaer. 23 Rtll t. ıa ÜIJOD oeı -.-
haberler, 23,30 gtlzel aan'atıar, 24 :r.IUnihten &- H rl 5 ~ o " ,.ır. ıy J• ı .- , art e~. "'\-
halk havaları. * Mcrkeı Baatuı 6 ı .7S Balya -.-

VİYANA: 51'7 m. - 18 Amatör ~ıtıtıert, U. Slıona -,00 ~ark m. ecza -.-
18,20 piyano, prıa, 19 konterana, 19,25 den. J Aomontf 8,t!5 Telefon -.-

20 haberler. Ulu.tal yayım. 20,SO: Reportaj. -latikrazlar - tah Vfller-
21,0IS Kuı ve valsler, (ırUel bando), 22,2:5 hat l'I 
ta.nm haber ıcmaU, 22,60 haberler, 23 Pa. l•19JŞTlrk Bor.l = 1.ıs Elektrik -.-
na bllyük operuuıdaıı, Toaıeanıntn tdaresln· il 25,'t5 Tramny 31.70 
deki aenfont.n röle, 23,40 dana pllkları. • - !il 2!>.ŞO Rıhtım 44 -

VABŞOVA.c 1Sl9 m. _ 17,lll plAk, 17,'6 lıtlkrhıDthlll l 99 - Anadolu 1 42 50 
prkılar, 18,tlS hatlt mllzlk, aOzJer 19 plak, •lrıuı lıtıt:ruı 91'. - Aııacfohı il 4!,!>0 
19,4:5 pllk, 20 köylQ yaymu, 20,20 apor ve 1& 1911 A M ıo, - Aaadola ili ı.co 
tre, 21,10 batlt earkrlar, 22 konaervatuvar • i;;;;;;;;;;;;Sı;;;;;vı;;;;;ı·;;;;;Eiliiirı;;;anı;;;;;;;m;;;;;9;;;!!,;;;;;;;;;;;f'.ölil;;;;llıas;ciillssısll.._Aiiiiiii4~-·"°;;;;;;;ı: 
dan röle, 23 pllk, 23,30 a1Szler, 23,41i tngt -
1~ konferans, 24,0IS dana mUzlğl. ı .. -----..... ----."'911---. 

MOSKOVA: 11%4 m. - 19,30: kan§!k kon 
aer, 20,30 dramatik yayım, 22 yabancı dil • 
terde yayımlar. (1 e kadar). 

Yeni Eserler 

MARTILER - Genç şairlerimizden 
Bay Niyazi Ahmet Martiler isimli bfr 
şiir kitabı çıkarmıştır. Okuyucularımı 

za tavsiye ederiz. 

T k 
. Sah Qarpmba 

a vım ı 82 el teorin ı 9 2 el tefrizı 

======12.-1 Şab&ı:ı ~2 Şaban 
Gtın dotuşu 

Glln batı~ 
Sabah namazı 
ôtl• namuı 
lldnd! namazı 
Ak§am namuı 
Yataı namu:ı 

tnuak 

6 St 6,~2 
16 48 16.47 
5,50 5 52 

tt S9 11,59 
14,Si .fl.82 
16,48 16,47 
18.24 18,23 
~09 S.09 

Yılın l'eçen g11ıı.lert 3 20 82 l 
Ytlm kalan g11nlerl 45 44 

ç·Udtklan, esaslı bir tetkikten ge -
ş~111leden bunlan yıkdıklan anla. 
t lllrştu·. Başbakanlık bu husus · 
'ia Yeniden bütün vilayetlere bir· · 
"ayını göndermiş, hu harekette de Jandarma. genel komutanlığı Ankara 
1 a:rı edenlerin ağır mes'uliyet . 
t~ ıth~m edilecekleri bildirilmiş . satınaJma komisyonundan: 
ır. 

Çenb~rli taşın durumu 
inceleniyor 

lı' Cenberli ta~m son günlerde ye· 
ğ~den yıkılmak tehlikesi gösterdi 
• 

1 ve kaidi kn-;mmda bulunan ba
~\:ışların döküldüğü rivayetleri 
dı \rnıştır. Dün bu mesele etrafın . 

1. a llltizeleır direktörü Bay Aziz 
\(ndisile görüşen bir yazıcımıza 
§Unları .. ı . . soy emıştır: 

ıc 

ı - Mevcut evaaf ve nümunesine uygun 6000 liralık pirinç ka• 
palı zarf usuliyle Jandarma Genel Komutanlığı kuraiında ıatmalma 
komisyonunca 4 - 12 - 935 Çarıamba günü saat ıo da satın alına~ 
caktır. 

2 - Bir kilo pirinç için 18 kurut 50 santim fiat biçilmit ve ilkte· 
minatı 450 liradan ibaret bulunmuıtur . 

3 - istekliler parasız olarak fartnameıini her gün komisyon• 
dan alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya 
banka mektuplannı ekıiltme saatin den bir saat evveline kadar komis-
yona vermiı olmaları. (3381) (7265) 

~. - Çenberli taıwıe~ri~izde Bi· Jandarma genel komutanlıgv ı Ankara 
d' ~lan kalmıt degerlı bır eser • 

d:· .. :4Jın muhafazuı için etrafın satınalma komisyonundan: 
tb 0 ·rneler yapılmıttır. Tatın düt 
~~k Üzere oWuğunu hiç tahmin et. 

1Yordum. 

~ l e.!ın ıforumunu incelemek ü • 
, re bir müze mimarı gönderdik, 
~~t:.; birle.aç güne kadar belli ola· 

hr.,
1 

~y·· 
up kazasının hudutları 

\r l~ l>akanlığınca teşkiline karar 
ı:rılen Eyüp kazasının srnır bari· 
fın~rı belediye harita şubesi tara 
k" ~~ .. hazırlanmıştır. Unkapam 
S:~~s~nden itibaren bütün Haliç 
taa 1 lePJ. Yeni kazaya bağlanmak· 
iç ~r .. Y n-pılan haritalar yakında 

al1.anlığına gönderilecektir. 

Tohli.m istasyonu 
'Yeşilk"' 

Pılrnas oy tohum istasyonunda :· 

1 - Eldeki evıaf ve örneğine uygun olarak 7100 metre kaput
luk, ve 2ı411 metre kıtlık elbiıe kumaıı kapalı zarf uıuliyle ekıilt
meye konulmuıtur. 

2 - Bir metre kaputluk kumaıa 265 kurut bedel tahmin edilmif, 
ilk teminatı ı411 lira ı3 kuruştan ibarettir. Şartnamesi parasızdır. 

3 - Bir metre kışlık elbise kumaıma 245 kurut fiat biçilmiş, 
ilk teminatı 3934 lira 28 kuru' ve fartname bedeli 263 kuruttur. 

4 - Kaputluğa ait kapalı zarf eksiltmesi 5 - 12 -935 Perıem
be günü saat ıs te, elbiseliğe ait eksiltme 6 - 12 - 935 Cuma günü 
saat 15 de Komutanlık kurağındaki komiıyonda yapılacaktır. 

5 - istekliler ıartnameyi her gün komisyondan alabilirler. Ek
siltmeye girmek için kanun ve ,artnamede yazılı belgeler içinde bulu
nacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir saat evvel ko-
misyona vermi, olmaları. (3382) (7264) 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

11 - THJRUl'I 19 JT. TEŞRiN 19~.j -

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

, Azı Çoğu Muvakkat garanti 
Akliye ve asabiye hastanesine ' 500 - 600 ton kok 877,50 L. 
Şitli Çocuk hutaneıine 200 - 300 ton kok 438, 75 L. 
Kuduz tedavi müessesesine 55 - 75 ton kok ı09,69 L. 

Yukarda yazılı sıhhi müesaeıelerin kok kömürlerine kapalı 

zarf ile verilen fiatler fazla aörüldüğünden ayni ıart ve vasıf dahi· 
!inde yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Müeıseaelerin bir veya bir kaç!n& veya tamamına fiat tek· 
lif olunabilir. 

2 - Ekıiltme 4 - Birinciklnun - 935 Çartamba günü aaat 
ı5,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarında yazılmıttll'. 
4 - Tahmini fiat beher tonu 19,5 liradır. 
5 - istekliler tarlnameleri paraıız olarak komisyondan alabilir. 

· 6 - Ekıilbneye gireceklerin 935 Ticaret odaıı vesikasiyle 
2490 ıayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 

1 

banka teminat mektuplariyle uıulü dairesindeki teklif mektuplarını 
havi zarflarmı yukarda yazılı ekıiltme ıaatinden bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komiıyona Yermelerl. (7195) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
sahnalma komisyonundan: 

1 - Mevcut nümune ve örneğine uytwı 54788 çift pamuk lplilt 
çorap kapalı zarf uauliyle Ankara Jandanııa Genel Komutanlrtı Jm. 
rağındaki komi17onca eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi kurut fiat biçilmit ye Rk teminatı 821 
lira 82 kuruıtan ibaret bulunmuıtur. Şartname p&rUIZ olanli ko-
miıyondan almablllr. l 

3 - Eluiltme 3 - 12 - 935 Sah gttmı .at ıs 'd• yapı.Jec.lm. 
dan isteklilerin teklif mektuplannı en az bir saat evvel koml~ona 
vermit olmalan ,(3380)' ~flzes); 

ıatanbuı Bel•dlyeat ll&nıarı 1 , ________ _ 
Ket if bedeli 589 lira 83 kurut olan Pendik birinci snektebln kö-

1 mürlük ve odunluk inıası açık eluiltmeye komalmuftur .. Şartname ve 
! keıif evrakı levazım müdürlüğilnde görillGr. 
1 Ekıiltmeye girmek iatiyenler Baymdırlıll Direıit&rlQOnden bu• 
1 na benzer it yapbğına dair veaika ve 2490 No.lı arttırma Ye eksiltme 

kanununda yazılı olan vesika ile 4G liralıli muvakkat teminat mak
buz veya mektubiyle beraber 2/.1 ciklnun 935 Pazarteti günü aaat 
15 de Dalmt P!ncUmende !Mılunmalidır. ;(L)' :(7164) 

1 - 19 - lkinciteırin - 935 Salı gtbıtlnden itibaren Şehrimiz
de ikinci nen bir ekmek çıkartılmaaı ve bu ekmelin miinhuıran bi· 
rinci nevi sert buiday unundan yapılmuı muvafık ıarOlmiiftür. Bu 
ekmeklerde kullanılacak ıert un 42?. numaralı ve 21 - 12 - 927 ta
rihli belediye mukarreratmda yazılı olup el1.evm telirimizde çıkarıl
makta olan birinci nevi ekmek halitumda kullanılan birinci nevi 
aert buğday unudur. 

2 - Ötedenberi yüzde doluan ~ Ye yilzde on aert };uğ
day unundan yapılmakta olan birinci nevi elönekler, IJuııdan böyle 
yalnız yuvarlak tekilde çıkanlmakta devam edecek, l>uton ve tava 
teklinde çıkanlmryacaktır. 

Buna mukabil ikinci nevi elimek lialJamızın liolaylıkla ayırt 
edebilmesi için, bir kiloluk ve baston teklinde çıkarılacaktır. 

3 - Birinci nevi ekmekde olduiu ıibi bu nevi ekmeklerin altı
na da belediye zabrtuı talimatnameıinin 381 inci maddesinde yazılı 
tarifat dahilinde fırıncının etiketi konacaktır. 

4 - Her ekmek fmnc111 ikinci nevi ekmek çıkarmağa mecl>ur 
olduğu gibi ekmek sahtı yapan şubeler ve diğer dükkanlar dahi müş
terilerinin ihtiyaçlarını karıılıyacak miktarda ikinci nevi ekmek bu• 
lunduracaklardrr. 

lıbu ikinci nevi elonekler dahi tartı ile satılacak ve bir kiloluğu 
"lOOı,, gramdan eksik olmıyacaktır. 

S - Yukarda yazılı hususlara aykırı liareket edenler, belediye 
zabıtası talimatnamesine ve umuru belediyeye müteallik ahkamı ce· 
zaiye kanununa tevfikan ceza göreceklerdir. 

6 - lıbu ikinci nevi ekmeğin azami fiatı da, birinci nevi ek
mekte olduğu gibi, muayyen zamanlarda belediyece teabit olunarak 
usulü dairesinde ilin edilecektir. (B.) (73ıO) 

Y enibahçede Arpaemin M. Köprü 
batı Cd. yeni 19 No.lı ev ankazı. 
Yeni bahçede Arpaemin M. Köprü 
caddes\nde yeni 29 eski 4 mükerrer 
No.lı 57 haritaki ev ankazı. 
Y enibahçede Arpaemin M. Çayır 
S. yeni 4 No.lı eski 19 No.lı ve 8 ha
rita No daki ev ankazı. 

Muhammen '" 
bedeli 

90 

30 

120 

Muvakkat 
teminntı 

6,75 

2,25 

9 
i~in b. ına karar verilen labratuvaı Tahmin edilen bedeli 70000 lira olan yukarda yazılı mal:ı.eme 
bak ır w keşif projesi yapılmış ve Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü SatınaJma komisyonunca 5 -

arnıga gönd~rilmiştir. llkkinun - 935 tarihinde Per,embe günü ıaat ıs de kapalı zarf ilel 
l'a~je tasdikden gelirgelmez lab ihale edilecektir. Şartname üç lira 50 kuruı mukabilinde komisyon .. 
lan· varın yapılmasına derhal baş. dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4750 lirayı havi teklif j 
<ıy~caktır. Bu iş için 20 bin lira mektuplannı mezkur günde ıaat ı4 e kadar komisyona vermeleri j 

Yukarda semti muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları 
yazı!ı olan ankazlar satılmak tizere ayrı ayrı açık arttırmaya konul
muıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya 

girmek istiyen!er hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya 1:1ektubiyle be-aber S i l dk1nun 935 Perıembe günH saat 15 de llıişt'mış Ve ait olduğu yere veril ve kendilerinin de 2490 numaralı kanun•Jn 2 ve 3 madde!erindeki 

ır. veıaikJe mezkur gün ve saatte komisyonca müracaatleri. (7237) Daimi Encüme.-ıde hulunma!ıdır. (B.) (7306) 
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Yabancı yerlere 1360 7~ 400 lôe 
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YAZI VE YONETl:.1 YERI: 
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l'eleton 1 Yazı tşıert : 24379 
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KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DA~A 
KURU 
BİR 

([$M[ 
VAZl y ETİNOtOİR 

ONU J:"AİZL~ 
DAN k'.A YA Vf:Pİ NiZ 

wuçusı SARTLARIMIZI 
SORUNUZ 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Evsafına '1ygun muhtelif numara ve boyda 498,000 beygir, 

...... ! ............ . 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara.kö1 - Köprilbqı 

fel. 42:{62 • Sirkeci Möhtlrdar sadt 

I•-- Han tel11fon: 22740 --•I 
1 rabzon Yolu 

ANKARA vapuru 19 ikin -
citeırin SALI günü aaat 20 de 
RJZEYE kadar. "7219,, 

J6illmlmii ............................. ~, -1 

250 gramllk ambalAJ 

f UR YA la saf, hazıni kolay ve bütün yemekler, 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağr 
dır. Çek idareli olup, ateş tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 
Kendi ambalajın da birkaç ay taze olarak muhafaza 

edilebilir. 
. 83.f nebati TUR YA<J ile nisirilen yemekler çok 
lezzetli olur. 

\)'~" MAtııfuı.," 
.;.<>-'\ . @ ı-,o,'9 

TüRL<iYE YAG VE MAMULATI 
SANAYii liMiTED ŞiRl<ETI 45,000 ester ve 4800 tane de buz mıhı 20 - 11 - 935 Çartamba !"--------------ı 

lat. Levazım Amlrll§I Satın günü saat 14 de Jandarma Gıenel Komutanlığı kurağında açık ek. 
ıiltme ile salın alınacaktır. Alma Komisyonu lllnlar1 ı ıst:anbul • lzmir 

Beygir ve eater mıhlarının bit tanesi için 38 ve buz mıhı için de 
55 santim değer biçilmittir. Uk le minah 156 lira 74 kuruttur. 

Şartnamesi parasız olarak her gün Komısyondan alınabilir. 
Eksiltmesine girecekler lam vaktinde ilk in,.,nç parası aandık 

makbuzu veya oi\nka mektubu He Komi~yona gelmeleri. 
(3109) (6611) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Ankaıada hndarma ve folis mektebi civarında yaplırılacaJ.. 

Hayvanat ahırı k-ıpalı zarf us.ıliyle eksiltmeye kon.;Jmuştur. 
Ve EksiltmP.si 21 - 11 - 935 Perşembe gün\i saat 15 de Jan 

darma Genel Komutanlığı kur..-ğındaki komisyonumuzca yapılacak 

tır. 

2 - Keşif :>Pdeli 15,645 lira 20 kuruş, m~ inanı; parası 1173 lira 
39 kuruıtur . 

3 - tsteklHeı aşağıda yazılı bağlıları ile şartname 79 kuruş kar-
tılığında komisy\)r,dan ı:ılabiliıler. 

A - Şartname 
B - Fenni l'arlname 
C - Keşif .,1efteri 
D - Plan. 

4 - Eksil~meye gİ!nıek istiyenlerin eksiltme vaktinden en u 

bir saat önce ka~un ve şartnamedL· yazılı be!ge ve . 1< inança maıcbu, 
veya banka mektupları için de bnlunduracalt:arı t~ıdif mektupl ırn•ı 
komsiyona verm·-! olmaları. (3126) (6671) 

1 lstanbul Evkat Müdürlüğü iltnları 

Koskada Mimar Kemalettin mahallesinin Cami sokağında es
ki 2 yeni 4 No.lı Mimar Kemalettin Camii imamına meşruta hane ar
sasının Tapuda kaydı mevcut olmadığından senehiz tasarrufat ahka• 
mına tevfikan vakfı namına Tapuya tescil ile senedi verileceğinden 
bu yer hakkında eıhası hakikiye veya hükmiyeden tasarruf iddia
sında bulunan varan ellerindeki vesaiki tasarrufiye ile birlikte tarihi 
ilandan 20 gün zarfında Sult~nahmette Tapu dairesinde İstanbul 

Batmemurluğuna 935/ 1761 numara ile müracaatları ilan olunur. 
(7279) 

Miktarı kilo Cinsi 

5000 Arpa. 
4000 Saman. 
3750 Soğan. 

Cureba Hastahanesi için alınacak olan yukarda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem levazimm mübaya:ısı pazarlığa kalmıştır. isteklilerin 
16 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 15 e kadar Evkaf Levazım lda00 

resine gelmeleri. (7280) 

Harbiye ve merbutu okut~ar 
için 91 Ton koyun t-ti ve 22 to11 

aığır eti 27 - 11 - ~35 Çarıam· ---------------------------~ 
ba günü saat 15 de Tophanecie 

Satınalma komiıyo:nında ka9ah 
zarfla eksiltmeye konulmuş •.ur. 
Hepsinin tahmin bı!deli 4526\) li• 
radır. ilk teminab 3394 lira 5t 
kuruttur. Şartname3i her gün ko 
misyonda görülebiti.t İsteklilerin 
kanuni vesikalar ile teklif me!<tup 
larını ihale saatind~n bir saat ev
vel komisyona verme!eri. 

(244) (6959) 

• • • 
lstanbul Levazım amirliğince 

kırdırılacak olan 4200 ton buğday 
kırdırılmasmm 26-11-935 gü. 
nünde yapılacak eksiltmesinden 
sarfınazar edilmittir. İhale günü 
ayrıca ilan edilecektir. (269) 

'(7288) 

Eyüp sulh hukuk hdkimliğinden: 
Eyüpte Takkeci mahallesinde Kı

ya.<:i caddesinde 19 No. h evde mukim 
iken halen ikametgahı meçhul Hüse
};n zimmetinde dayacı Etemin 130 li
ra alacağından dolayı müddeaaleyhin 
ikametgahı meçhul bulunmasından 

na~i tebliğ makamına kaim olmak ü
zere mahkemet'e 130 1iranrn tahsiline 
mütedair olan 23--10-935 tarihli hü· 
küm on beş gün müddetle ilanen teb
liğ olunur. (V. No. 11055) 

Kadıköy mal sandığından 1743 nu
mara ile almakta olduğum maaş tat . 
bik mühürümü kaybettim. Hükmü yok 
tur. 

Jlütekaidini adliyeden Bürhanettin 

Hususi felsefe ve 
edebiyat .dersleri 

Bir Alman profesörü, en çabuk n 
en cezri usullel"le almanca, fransızcn. 
İngilizce edebiyat ve felsefe dersleri 
vermektedir. Ücret çok elverişlidir. 
Adres i~in gazetemize başyurulması. 

Sahibi : ASIM US - Vakıt matbaas 
Neşriyat direktörü :Hefik Ahmet Scvengi 

Markaya dikkat 
JUVEL gazocakları ve BARTHEL 
Kaynak lambaları taklitleri sürülÜ"' 
yor. Hakikileri isteyiniz. Bulunmadığı 
taktirde Türkiye umum satış deposun• 
Dejö Giyarmati. lstanbul Kuru Kah"' 

veci han 21 müracaat ediniz. 

G 8 Markaya dikkat 
Gazocakları ve Barthel kaynak IAmbatarı 

Dıııeı [emınıllırı ve Jimanıırı ıııeıme Umum i~arıı.ı illntırı 
·ıııtl 

Aıağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teıııı J.1'-
yazıh gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gösterilen tarihlerde ~ 
karada idare binasında Merkez dokuzuncu eksiltme komisyoııU 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden her h·uıgi birisine girmek istiyenlerin ~ 
ait teminat ile kanunun tayin ettiğ: vesikaları keza kanunun 4 ":,,,. 
maddesi mucibince iıe girmeye kanuni manileri bulunınad19• ir 
dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar ıcoııs 
yon reisliğine vermeleri lazımdır, f'l-1 

Bu ite ait ıartnameler 208 kuruf mukabilinde Anka~ ~) 
darpaıa veznelerinden almabilir. ,(7~ 

1SlM 

1 - Rezidü 
2 - Sürıof yağı 

Silindir yağı 
3-Gaz 

Pis gaz 

MiKTAR 
(Ton) 

Muhammen Muvakkat ·Jtl"' 
Bedel Teminat Eki~ 
(Lira) (Lira). ~ 

800 72000 4850 9/1~ 
200 ) 45200 3390 ıo-1 

20 ) ..... 
115 > 41sso 3123,75 ıır 
_10_) __________ ~ 

Hukuk fakültesi dekanlıgv ından' , .. 
Hukuk Fakültesine bağlı iktisat ve içtimaiyat Enstitüsün:" r•-

h ' f"k . 1 2 B' . "kA - 93 1'• çen seneye ma sus sertı ı a sınav arı - ırıncı anun ttıiıı' 

zartesi günü başlıyacaktır. Sinavlara girecek olanların 18 --: . 1,..,,, 
tetrinden 28 - lkinciteşrine kadar Fakülte kalemine isirnlerın•JOf11sf 

1 rJ12l dırmaları ve sınav ve sınava kabul şartları hakkında faz 8 

almak istiyenlerin Enstitüye müı-acaatleri lüzumu iları olurı~-
.11--


