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ltalya beklemeye karar verdi! 
Abloka Ve Harp 5 Bin Habeşli Yaralanmış 

Bir Alman gazetesine göre zecri 20 b. 'l....i b l 20 /ı l . 
•edbi rlurin sonu bu olacakmış zn na eş e ta qan laqyaresı 

Ekonomik / · arasında kanlı bir çarpışma .. 
sanksiyon 

Uluslar sosyetesinin ltaly:t) a kar
~1 t~tbikine karar ,·erdiği ekonomik ' 
ıecrı tedbirler iki J,!'Ündenbcri ba;::la . 1 
~ış buJunuyor. Bu tedbirlerin amal·ı ı 
btalyayı malca ,.e paraca )ardınısız 
ırakmaktır; doğu Afrikasında ""İris . 1 

ı··· b ~' 1 ıtı harbi dolnyısile te;:,·ik etmemek • 
:ır. Bunun için kararlaştırılan tedhir
;rden biri Uluslar o yete.si aınsın- 1 
han olan memleketlerin ltal.rndan 
d erhangi bir şekilde mal almama~• -1 
ır: sonra ltalyaya bir kısım iptidai ! 

tnaddeleri . atmamasıdıı·. I .............. -
Fakat itiraf etmek laıımdu· ki bu 

Şekilde bir zecri tedbir Uluslar so~ .1 
Yet • • -. esının maksadını temine kafi de • 
ltldir. Çünkü birinci de.recede harp 
te,reçJerinden olnn kömür, petrol, pıı
lt'ıuk, bakır, celik, demir memnu es - ' s . • ~ 

~ lıstesinden c;ıkarılmı§tır. Buna se.I 
P olarak dn bu eşyanın Uluslar 505• Romada yapılan gösterilerden 

l"~t esi dıc:ında kalan memeleketlcrde. Bir aörünüı 
)ani A1man)adn, Jnponynd:ı, Brezil - Cenevre, 19 (A.A.;) - B. Yas· 
>O.da, Bide ik Amerika clevletleıin · cancello, zecri tedbirlere iştirak 
;1: IAtihsnl edildiği gösteril mi ,. tir. Buı.ı ctmiı olan hükumetlerle temasa 
j ll ba .IH1 Avusturya, Macaristan~ .Ar. if.iMI•._ •-•,_...,.,dır. M • 
•ntttı 'e :Arnara ııçiktan a~ıta cak bu memnuiyet, resmi delil -
nksiyon kararına i~itrak etmh·e • dir. Kendinin tanzim komiteainin 

~,eı.ıerini bildirmiştir: Esasen lf;lya veyahut on sekizler komitesinin 
~ e en ziyade ticaret ynpan memle • en geç bu ayın yirmi beşinde top· 
11:th·.~ bu

1
nlardan ibaret bulunAluğu • lanarak zecri tedbirlerin ameli o· 

.... gore fulyaya karşı alınan kono- l k l · ı d. · · hk"k 
"••k tedbirlerin ne derece .. ·e l•ad r mii. ara ne suret e ·~ e ısını ta ı 
e.~· .; etmesini arzu etmekte olduğu ha-

ır olabileceği kolayca anla5dır. 
Garip olan cihet !'udur ki; ~aJ .. ·n· beı- .verilmektedir. 

'a ~ "' On sekizler komitesi veya tan-
.. "atılmaı.ı memnu olan eşya iste · zim komitesi, ayni zamanda pet • 
•nden çizilmiş olan kömür, Jctrol, l>a rol, kömür, celik, bakır ve buna 

DeJikdeşik olan ltalyan tayyarelerinden bazılan inmeye 
mecbul" olmuşlardır. Habeş mukavemeti artmaktadır 
Londra, 19 (A.A.) - Mareıal 

Badoglio ltalyan §İmal kuvvetleri 
karargahında ayın 27 ıinde bulu .. 
na bilecektir . . Fakat buna intiza .. 
ren askeri hareketler inkitaa uğ• 
ram1ş değildir. 

Röyterin §İmal cephesindeki .. 
muhabirinden aldığı bir telgrafa 
nazaran iki ltalyan kolu Makalle· 
den garp istikametinde, diğer bir 
İtalyan kolu da Hauıien cİ· 
varındaki Gundi dağından ti• 
mal garbi istikametinde ha .. 
reket etmİ§lerdir. Müıterek 
gayeleri Seloa mıntakasında 
Samreyi İ§gal ederek Ras Seyumu 
muhaaara altına almaktır. Raı Se
yum 2500 metre yüksekliğe çıkan 
dağlarla muhat ve tabii bir kale 
olan Tambien vilayetinde bulun. ..-. ..... 

General Maravinyenin kuman• 
dasında olup Takazze nehri mın .. 
takasında askeri hareket yap • 
makta olan kuvvetlerde bu muha• 
sarayı cenup tarafında~ kapatma· 
ya çalıımaktadırlar. Bunun bari • 
cinde bazı hava bombardımanla
rı ile tektük müıademelerden 

başka bir şey yoktur. 
ler~~k, bakır. c:lik ,.e clemir adde. mümasil maddelerin ltalyaya ih . 
re tnı gerek dogrudan doğruya, ge • racının memnuiyeti ihtimalini de ----------=----=-----------;,;_,.----------------~--
) k dominyon fardan se,•kedilerek do- · · k ·. 

(Sonıı Sa. 7 Sii. 1) 

a~ tetkik etlece tır. 
. ·ısnc ltalyayn satan memleket tn - (Sonu Sa. 5 Sü. ı) 

;ıı~eredir. İngiltere ise Uluslar sosye- ---------~----· --
8~1nde sanksiyon kararının Hrilme : 
l 'nde birinci derecede ftmil olan dev " 
~ nu manzara ~i.rasa ile ekono-

mik menfaat arasındaki büyük a) kı -
rıhğı ronlanclıran bir hadisedir. 

ASIM US 
-----------------

Asyada yeni bir.devlet 

Ortaya çıkan .Şimali _Çin muhtariyetinin hudutlan 
(l'a.:.m :.! tİd :-j11yı/m/11) 

ikinci nevi ekmek 
satışa çıkarıldı 

Birinci nevi ekmek bu sabahtan 
itibaren on dört kuruşa satılacak. 
tır. lkinci ne\·i ekmek dün bazı iı 
rınlar çılı:anmşlar ve on bir kuruş 
otuz paraya satmışlardır. Bu ek -
mck fakir halk tarafından büvük 
bir rağbet görmüştür. Yalnız 'ba
zı semtlerdeki fırınlar ikinci nevi 
ekmeğe lazım olacak seıt unu te · 
darik edemediklerinden diin ikin 
ci nevi ekmek ç1karamanuşlardır. 
Bugünden itibaren hemen bütün fı 
rınlar bu nevi ekmeği çıkaracak • 
!ardır. 

Dil üzer~nde araştırmalar: 
~ ,_ ~ --~ ~ ---- ~ -
Türk dili kökleri ·ve 

egemenlikleri : .. 
Güneş-· dil teorisinin 
çıkardığı lıakikaUer . .................... -·---~-------

Cazbaada Boyllotl 

Almanya "Cazband,, ı radyo n~ri yatı arasından çıkarıp atmııtır. Bir 
çok memle.7letlercle de caz.band ale yhincle kuvvetli cereyanlar bQfla
mı~ bulur:ryor. Konservatuvar müdürünün bir arkadaıımız.a mevzu 
' üzerinde söylcdikleri!'i b.e\İnci sayı/amızda bulacah•ınız. 



19/ll/935te 

Askeri Vaziyet 
Şimal cephesinde 

ita/yanların Makalleden bCJflıyarak muhtelif kollardan ha
reketle T ambiyen ülkesinde bulunan Raı Seyumu sarmak iıte
dikleri anla§ılıyor. Ras Seyum 2500 metre yükıekliğinde dağ
larla dolu olan bir sahada ltalyanları beklemektedir. AnlQJılan 
Raı Seyum muhaıara da edilse ve Habe§istanın diğer kısımla

rından ayrı da kalıa, ltalyanlara mukavemette devam edecek, 
ve ita/yanların Habeş içinde açılmahrına imkan vermiyerek, bu 
suretle ltalyan ordusunu dağıtara!z imparator kı:vvetlerinin hü-ı 
cumu sırasında ita/yanlara kar§ı hareket edecektir. 

Diğer taraftan Habe§lilerin Mahalle cenubundan elli kilo
metre meıalede olan Enbaabagi'de dahi mukavemet göıtetmi
yerek buradan altmc§ beş kilometre kadar cenupfa olan Ebuna 

\ Yuıul dağına kadar geriliyecehleri haber veriliyor. 

( 

Çünkü o zaman ltalyan cephesi 200 kilometre kadar uzun
luğunda olacak ve Habeş kuvvetleri çete harbi için geniş bir 
meydan bulacaktır. 

• Cenup cephesinde 
Burada da yeni ve önemli bir hadise vukubulmamıfhr. 

Yalnız Habe§lilerin cepheye asker gönderdikleri anlaşılmakta
dır. Bundan bafka Dagabur ile Gurahi arasında Habq mu•a· 
vemetinin •ittik,e ıiclcletlendiği haber veriliyor. Ve Habqlilerin 
•ece lxukrnları yaptıkları bildiriliyor. Dagabur henüz Habeıll· 
lerin elindedir. Raı Neıibu ile Vehip Pa,anın 125 bin tahmin 
olunan kuvv«tleri Ciciga etrafında bulunmaktadır. Yağmurlar, 
bu havcıliyi bataklık haline getirmiıtir. 

1ayyare hareketleri 
Günün en mühim haberi yirmi ltalyan tayyareıi ile Makal· 

lenin cenr._ıbuncla Habeı kuvvetleri arasında vukubulan bir mü· 
tadeledir. Tayyare kolunu Sinyor Musıolini clamaclı Kont Ciano 
idare ediyor ve Musıolininin bir oğlu tayyarelerin birinde bulu
nuyordu. 

Habeıliler tayyareleri top ve tüfekle karıılamıı, tayyare
lere u, obuı, otuz altı mitralyöz, ve tüfek kurıunu iıabet etmif· 
tir. Bu arada Sinyor Muııolininin damadı büyük bir tehlike at
latmııtır ve Aımaraya dönmeıi lazım geldiği lıalde tayyareıini 
Mahalleye indirmek zaruretinde lralmııtır. 

\.. mflfllllllllltı11usımı:ı111--.a1H1••11ttnıııınll'l!llnın ırmm.rıtımıtı1tı-•ıınmlfll111111t!d,. 

Asyada yeni bir devlet 
Çin ikiye bölünüyor. Japon ordusunun 
bugün harekete geçmesi ihtimali var 

Ye.iden gelen ıon haberlere 
göre Şimalt Çinde Hopei, Sunyan, 
T charnr, Chantoung ve Chanai 
illeri federasyonunun muhtariyeti 
bugün veya yarın ilan edilecek
tir. Yüz milyon nüfusu ihtiva e
den bu federasyon mahalli bir ko
mite tarafından ve Japon müşa • 
virlerinin yardımiyle idare oluna
caktır. 

Nankin hükumetinin bu ayrıl
maya razı olmadığı ve iki fırka 
askerin hududa vardığı bildiril• 
mektedir. Bu itibarla Çicde Ja
ponların da ittirak edeceği yeni 
harbin batlaması ihtimali çok 
kuvvetlidir. Japon generali ayni 
zamanda §İmali Çindeki yerli as• 
keri erkana bir ultimatom gönde
rerek muhtar federasyon projesi· 
ne müsait bir cevap vermelerini 
istemit ve bugün öğle vaktine ka· 
dar mühlet vermiştir. Projenin 
reddi halinde Japon askeri Çiıı 
seddini aprak Hopei'yi istila e • 
deccklerdir. Bu haberin anlattığı
na göre Şimali Çinde de muhtari 
yet harekel\ne karı ı gelenler de 
bulunmaktadır. 

Yeni Çin hükumetinin kurulur 
kurulmaz bir beyanname ile fi. 
nanıal ve ekonomik istiklalini ilan 
edeceği, komünizme kartı müca • 
delede bulunmak üzere Japon ve 
Mançuriden yardım istiyeceği de 
yayılmaktadır. 

Japonyanın Şimali Çin hare
Kettne yardmı etmekle Çinin arsı· 
ulusal kredisini sarsmak ve yeni 

milli bir birliğin teıirlerini duy 
madan evvel Nankinin nüfuzuna 
kati bir darbe indirmek olduğu 

söylenmektedir. Japonya bir ta • 
raftan da Çine beynelmilel bir is· 
tikraz yolundaki İngiliz teklifini 
resmen reddetmittir. 

JAPONYA iLE BOY ÖLÇÜŞE· 
CEK MiLLET: RUSYA 

T Paris, 19 (A.A.) - Uzak Do· 
ğu vakaları, bu sabahki Paris ga• 
zetelerinin yazılarında birinci 
planı işgal etmektedir. 

Echo de Paris'den: 
Vukua gelmekte olan değişik

liklerde en ziyade kaydebecek " 
lan İngilteredir. lngilterenin en 
esaslı hatası, Amerikanın botuna 
gitmek için 1921 tarihinde Japon 
ittifakından vazgeçmesi olmuştur. 
Her ne olursa olsun İngiltere, U
zak Doğuda Japonya ile uyuşmak 
mecburiyetindedir. 

Oeuvre gazetesi yazıyor: fl 

"Çin, Milletler cemiyetine mü
racaat etmemiş ve onun yardımrnı 
istememiştir. istemiş olsaydı bile, 
madem ki, birleşik Amerika cemi• 
yete dahil değildir, cemiyet neye 
kadir olabilir. Bu fütuhat, İngiliz 
menafiini tehdit edecektir, hem 
de pek yakın bir zamanda, hiç 
şüphesiz, halihazırda gayeler! 
Rus altınını İngiltere bankasına 
çekmekten ibaret olan lngilizle· 
rin günün birinde Japonya ile boy 
ölçüşecek yegane Avrupa devleti· 
nin Rusya olduğunu dü!ünebil• 

Ustaşilerin Muhakemesi 
Fransız adaleti bu mu? 

Böyle diyen avukat Desbon barodan tardedilmiş, 
suçlular açlık grevi yapmak istemişlerdir 

Aix-En·Provence, 19, (Özel) -
Kral Alekıandrın katili Kralj bu 
gün sorguya çekilmiş.Suikasdin 
hazırlanmasına iştirak ettiğini in· 
kiir etmiş ve ancak feflerinin emir 
lerini yerine getirdiğini söylemiş
tir. 

Aix·en·Provence, 19, (A.A.) -
Ustaşilerin muhakemesinin öğle -
den sonraki celsesinde vukua ge· 
len bir hadise neticesinde suçlu -
ların avukatr B. Deıbonı avukat -
Irktan çrkarılmıt ve kendisine sa· 

icra Vekilleri · 
Başbakanın başkanlı

ğında topladı 
:4nkara, 19 ( A.A.) - icra 

Vek'illeri heyeti bugün Baıve -
kil lımet lnönünün reüliği al
tında toplanarak muhtelif İf • 

ler görÜ§melerde bulunmuı ve 
bu iılere ait kararlar vermif tir. 

Biro sultanı 
Italyanlara geçti 
Aımara, 19 (A.A.) - Habet 

kuvvetlerini bombardıman etmek
' ten dönen İtalyan tayyarecileri, 

Habet askeri arasında Avrupalı
lar gördüklerini bildirmiılerdir. 

Sanıldığına göre, bunlar, Ha
beılerin timal cepheşine gönder 
dikleri Avrupalı subaylardır. Son 
günlerde Habet hareketlerinin 
muntazam surette terakkisi; cep
he ordusunda Avrupalı subayla
rın mevcudiyeti ile tefsir olun• 
makta idi. 

Addis ~ Ababa, 19 (A.A.) -
Negus'ün tayyare ile cepheye git
tiği hakkındaki haberler hilaf ma 
olarak hükumet imparatorun h~ 
nüz Addis ~ Ababada olduğunu 
teyit etmektedir. 

Bertin, 20 (Özel)' - Makalie
nin cenubu tarkisinde Fransa s~ 
malisine kadar arazisinin reisi Bi
ro sultanı ltalyanlara iltica etmit· 
tir. 

meleri de mümkündür.,, 

Lö Jurnal yazıyor: 

"Nankenin Japonlara karş1 

harbe giriımekten batka itleri 

vardır. Nanken, kommünizm.

kartı mücadele etmektedir. Vakit 

kazanmak onun için çok fay dalı· 

dır. Zira istikbal büyük Çin devle· 

tinindir. Şayet bu devlet teşekkül 

etmeğe muvaffak olursa .. ,, 

Şimali Çin federasyonu 
kuruldu 

Pekin, 19 (A.A.) - Şimali Çin 
makamları, timali Çin vilayetleri• 
nin ekonomik ve finansal alanda 
müstakil olarak bir federasyon 
halinde toplanması projesini ka
bul etmiştir. 

Şankhay, 19 (A.A.) - Kuo

mingtank kongresinin dış siyaıa 
alanında Çankayşeke geniş sala• 
hiyetler verdiği bildirilmektedir. 

lonu terketmesi emredilmiştir. 
Mahkeme resen Baro başkanını 
suçlulara avukat tayin etmiş ise 
de suçlular, Desbons muhakemede 
hazır bulunmadıkça söz söylemi -
yeceklerini bildirmişler ve açlık 
grevi tehdidini ileri sürmüşlerdir. 
Muhakeme yarina bırakılmıttır. 

Hadisenin sebebi şudur: 
Mahkeme, avukat Desbonsun 

sabah celsesinde ileri sürdüğü nok 
tai nazarı reddetmiş, bunun üzeri· 
ne kızan avukat Desbons bağır • 
mağa başlıyarak masanın ü2erine 

yumrukları ile vurmut ve mahxe
menin kendisine söz vermeği unut 
makta olduğunu söylemiştir. Mü~ 
deiumumi, avukatın bu tarzdaki 
hareketleri aleyhinde bulunrrıut 
ve bunun üzerine Desbons "fran· 
ırz adaleti bu mu?,, Demiıtir. Bu" 
nun üzerine müddeiumumi avuka· 
tın çrkarılmasını istemiş, DesboJW 
ise,, beni Hırvatların ve Make -
donyalıların dostu olmakla itti • 
ham ediyorlar,, diye müdaf aad• 
bulumnuştur. 

Mısırdaki gösteriler 
lngilterenin 

istiklali 
cevabı : Mısırın 

tanınmayacak! 
Kahire, 19, (Özel) - Hükume· j 

tin ne§rettiği resmi bildiriğe göre 
Minye ıehrinde bir gösteri yapıl· 
mış ve altı kişi tevkif edilmittir. 
Mahallei Kubra, Şibrin, Aıuyut 
şehirlerinde de ayni hadiseler te • 
kerrür etmiş fakat, zabıta ile çar
pışmalar olmamıştır. Kahirede gös 
teriler olmuş, zabıta havaya ateş 
ederek gösterilerin büyümesine 
kartı gelmiştir. Bazı yerlerde ço · 
cuklar zabıtayı t&Ja tutmutlar ve 
bunlar krsmen yakalanmıtlardır. 

Gösteri esnasında yaralanan ta· 
}ebenin iK1ncisi ölmüş, cenazesi 
fevkalade muhte§em törenlerle 
gömülmüştür. Nuhaı paşa veft li
derleri törende hazır bulunmuş, 
hükumet törene karşı gelemediği 
İngiliz efradını, ve zabıta memur· 
larım yoldan çekmeğe mecbur ol· 
mustur. 

Yakalanan dokuz talebe muha • 
keme edilmişler 4 ü beraat etmiş 
gerisi 15 ile 30 gün hafif hapse 
mahkum olınu!lar, fakat cezaları 
tecil edilmiştir. 

Hükumet talebeyi gösteri yap. 
mağa teşvik edenleri hapis ve 
nakıd cezasını veren kanunu tat · 
bika karar vermiştir. 

Nuhas pa?nın protestosu Ce • 

nevrede usule muğayir görüıınut· 
tür. Çünkü Mısır Uluslar Cemiye • 
ti üyelerin.den olmadığı gibi pro • 
testo da hükiinıet tarafından ya • 
pılmamııtır. . 
NAHAS PAŞANIN TELGRAFI 

Lodra, 19, (A.A.) - "D.N.B.,, 
den Reuter ajansına Kahireden g~ 
len bir habere göre Vefd partisi lf 
deri Nahas paşa, Milletler Cerrıi • 
yetine çektiği telgrafda soruyor: 

"Milletler Cemiyeti, bir küçulc 
milletin menfaatlerini ih11l1l1 ~~ 
yalnız kuvvetin hak verdircligl 
bir emperyalizme müzaharet ede· 
bilir mi?,, 

Mısır hükumeti, lngilterenin 1 ' 
talyan-Habeı anlaşmazlığı mü11a: 
aebetiyle Mrsırın müdafaasr me• 
uliyetini tamamen üzerine al~a. • 
smı kabul edemiyeceğini lngıh• 
mümeaailine bildirmiı ve Mısırııt 
Milletler Cemiyetine kabulü şar ... 
tiyle, iki memleket menf aatleri111~ 
kartılıklı olarak himayesi için bıt 
anlaşma aktini teklif etmiıtir. lıı
giltere bu teklifi reddetmiş ve b~ 
suretle Mısır için ne 1923 kanıırtl 
esa.siıinin imtiyazlarını ve ne d~ 
istiklalini tanımak istemediğiıı• 
anlatmı,tır. 

Mezar soygunculuğu .• 
General Kondilisin bir sözü 

Atina, 19, (Kurun) - Kral Jor 
jun buraya dönü§ünden sonra eı· 
ki Cumur Başkam B. Zaimisi bita. 
taraf şahsiyetlerden bir kabineyi 
teıkile memur edeceği rivayetleri 
dolaşmaktadır. 
Başbakan General Kondilise, 

böyle bir kabine hakkında fik . 
rini soran gazetecilere böyle bir 
şeyin mezar soyğunculuğu demek 
olacağını ı;öylemi§tir. 

KRAL JORJU KARŞlLAMA 
TORENl 

Kral Alinaya pazar günü sabah 
sekiz ile dokuz arasında varacak 
ve Amiral Kavadias kumandasın· 
da dört torpido muhribi, iki de · 
niz altı gemisi, iki torpidodan mü. 

miı olduğu mektuptan sonra ıi' 
sal durumu incelemitlerdir. fır .li: 
eski görünütte yani cumuriyetçı 
ğinde ısrara karar vermiıtir. .. 

Cumuriyetçi Papaandrea fı~ .. 
kası üyeleri ayni mealde bi~ teli,t 
}iğde bulunmutlardır. Venııe e. 
partisi ba§kanı Bay Sofulis gaı 
tecilere şu sözleri söylemiştir: g • 

"- Kral tarafından danıŞJll ıe 
ya çağmldığım takdirde d3':~t6 
icabet edeceğim. Fakat bu d3\ • 

icabet için evvela kralın son
1
\ 9• 

. o J1 
yan mahkumlarını affetnıış r9 • 
sr, sonra da şimdiki kabine tııııcı" 
f mdan konulmuş olan. ~·e. h;l\)1t 
ve matbuatın serbestısını t ti: -
eden tedbirleri lmldırması §9 

rekkep bir filo açıklarda kendisini t ~ 
karşılıyacaktır. Deniz bakanı B. _ı_r._"---------=-----
Rallis de Kunduriyotis torpito 
muhribiyle kralı kar§ılamaya çı -
kacaktır. 

Atina, 19 (Kurun) - Cumuri
yetçi Kafandaris partisi üyeleri 
dün toplanarak Venizelosun kral· 
la anlaşmak için Rufoıa gönder -

iş kanunu ~-
lzmir, 19, (Telefonla~ ::le!- ı1 

nunu hakkında burada ın )~ 
t ince 

ler yapan uzman heye ' d -•"• . . . /\ . .-.. ~ 
lerine devam etmeK ıçın 
gitti. 
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ı i, ar etler 1 
Köy hocası 

Scrhirlerin duvarları ardında 
0hıranlcır için köy hoca.ı iJeale. 
röre taıavvur edilen bir mahluk
tur. Kimi onu kanatlı, yelpazeli, 
bir Melek gibi düıünür. Şehirlerin 
lrlrlarından aıarak köyün bir kö
feaincle yerle,en mahlUklara mu
kculllea kitapların Mele.Uer için 
IQyc/ığı vcaılları arar. idealle ta-

Tekaüt ve yetim •• uç aylıkları 

Suçlu işyar, 6 yıl hapsedilecek, 
20,000 liradan fazla para ödeyecek! 

GYyüf eder. Yemez:, içmez, yat· fatih malmüdürlügv ündeki SUİİStİ mal daV3SJnda, başka 
'haz, ayamaz: bir nesnedir. O ka-

"4tları araaına medeniyetin iUtün iki işyar da ceza yedi. Malmüdürü, temize çıktı 
kiiltiirünii aayıfalar halinde bağ· -------------
lcımı1tır. ilim, irlana, medeniyete 
ltlıa.vanlara gagasından "Abıha
.Vat,, nevinden ilim iksirini akıtır. 

Bazılarına göre köy hocası u
~tıılan adamın, unutulmaya mah
IQlm eclüen kimsenin biridir. 

4 
.. Ondan bir ıey beklenemez. O 
0Ycle bir can aıkıntıaı, bir ıehir 

clctiiııılan hainde yCl§ıyacaktır. 
. Bazılarına göre köy hocası şelt

~~. köye aalıverdiği bir ajandır. 
0 Yiin bir odaııncla o, §ehir na· 

~ına bir ökıe gibi yerleıtirilmif
tır. 

d Köyün çocukları onun etralın-
~ toplanırlar. Muvallak olduğu 

rtıabette köyün kuılar gibi cıvılcla· 
;Qn çocukları onun öksesine takı· 
ırlar, muvallak oldukları gün, 

.Va • 
nı okuma yazma hevesi arttıkça 

~Ocuklar köyden ıehire doğru <r 
11 ~derler. 

~ '1-. ,_~·-· 

'N /(?.vcleki hoca ne bir melektir. 
ite .bır ıehir daüsaılasının haıret-
~§ı, ne ele bir ıehrin acaip ökıe-

11clir. 

'/\.. .. /(öyhocası köyün yapıcısıdır. · 
h~"1 hocaaı köyde her !ey olabilir, 
k 1~ de kalabilir. Köy hocaaının 
h6

i!.de her ıey olması no Melek 
Q1'lQtlan takmakla, ne ae köye 

)liil 

t 
'<lekten bakan gururla olacak· 

''· 
Bunun tek çare6i köye giden 

QciQmrn bir misyöner gibi köyün 
~huna girmesi, köyde otoritesini 

'rnaaı ile mümkün olacaktır. 

l .. /(öydeki otoriteyi, realiat köy· "11 .. 
4. ıın menlaatleri ile tenakus ter 

1 il etmiyen telkinler, müsbet 
ci~~dalarla temin etmek mümkün· 
l ~· Köy hoccuını sadece bir Me-
e •.-ınmıyalım, inaanlarla uğra-
fQc,..ı. • l k b' . 
~, ınaan arı yarataca ır ın· 

:Q~ olarak tasavvur edelim. Ve 
" arı buna göre yetiftirelim. 

......._____ .Jadr! Ertem 
l "v --------
l ilgam suları akan bos-
'rı nıahsulleri sökülüyor 
la llelediye üç gündenberi lağam • 
~t~Ulanan bütün bostanları tesbit 
n ege başlamıştır. 

Vaktile Fatih Mal Müdürlüğün-{ 3000 küsur lirayı adiyen zimmeti . ,. 
de yapıldığı ileri sürülen önemli ne geçirdiği sabit görülmiiştür. 
bir suiistimale ait davanın duruş- Ahmet Salimin bu paradan ilk 
ması, İstanbul ağır ceza hakyerin defa 15,000 lirayı volda düşürüp 
de bir müddettenberi yapılıyor - kaybettiğini, ondan dolayı ne ya -
du. Bu duruşma bitmiş, hakyeri pacağım şaşırdığım ve işte bu şaş 
davayı karara bağlamış ve kara- kmlrk dolayısile şimdi suçlu yerine 
rmı dün akşam geç vakıt bildir . geçmiş bulunduğunu söyliyerek 
miştir. 

Dava edilenlerden Fatih 1\lal 
Müdürlüğü sabrk tevzi ve tediye 
işyarı Ahmet Salim, ihtilas ve zim 
metten suçlu bulunduğu nokta. · 
sından mevkuf olarak, Fatih Mal 
müdürü Ragıpla işyarlardan Ah -
met tbrahim ve Hikmet de ödevle. 
rinde ihmal göstermekten suçlu 
bulundukları noktasından mevkuf 

il~ o~uııar~a 
On binden fazla 

aç çocuk var 
olmıyarak duruşmalarr yapılmak Bütün hayır cemiyetlerinin 
üzere hakyerine gönderilmişler - ,.. •• • ,.. 
di. Davada birçok şahit dinlenil - alaka gostermesı lazım 
mişti. llk okullarda okuyan fakir tale-

Hakyeri kurulunun Kemalin baş beye öğle yemeği verilmek üzere 
kanlığı altında üyelerden Sakıp ~e Kızıl ay kurumu tarafından teşeb 
Abdurrahman Şerefl~ kuruldugu büslere başlandığını yazmıştık. 
ve ge_nel .. savamanlıg~ da .~~n:~t Dün bu mesele etrafında görüşü! -
Muhlıs 'Fumayın U:m~ı~ ettıgı dun ınek üzere Kızıl ay kurumu ıner -
akşamki celsede bıldırılen karara kez salonunda bütün k.:1za kolla -
göre, sabık. t~vzi ve t~diye i~y~~ı rınm başkanları kurum merkez 
Ahmet Salınım asken te~aut uç başkam General Alinin başkanlı
aylık maaşlarından 8499 lıra, as - ğmda fevkalade bir toplantı yap
keıi yetim_ler ~ç. .a~11ık 1!1..3;3ş1a~n- mışlardrr. Toplantıda her kol ken 
dan 2500 lıra ıhtılas ettıgı, bu ıh- di mıntakasr icindeki ilk okullar -
tilasl~rr ~rdr~arda fazla,, mas. · da okuyan gıd-asız çocuklann sa -
raf .gostenp paglı b~lund~ daı - yısım :ve alması lizımgclen ted · 
reyı aldatmak suretile yaptıgı, ay. birleri sötI..leıQişle.rfl.iı-. 
rrca kendisine verilen avanstan da Şehriinızae falür ve yaraıma 

inhisarlar idaresi 
An karaya mı gidiyor? 
Son günlerde Cumuriyet nıer -

kez bankası inhisarlar genel direk 
törlüğüne müracaat ederek işgal 
etmekte olduğu birinci katın ken
disine yetişmediğini ileriye sür · 
müş ve binanın geri kısmını işgal 
eden inhisarlar genel direktörlü · 
ğünden bu kısmır: tahliyesini iste
miştir. 
İnhisar idaresi bu günkii bi • 

nanın tam karşı tarafmdaki baş
ka bir binaya taşınmakla ber!lber 
Ankaraya nakli de mevzuubahş 
edilmektedir. 

Sayımın neticeleri ' 

muhtaç on binden fazla çocuk var 
dır. Bunlardan ancak Kızıl ay ku
rumu üç dört binine yardım ede -
bilecektir. Toplantıya iştirak eden 
bazı üyeler bu yardım işine ço · 
cuklan esirgeme kurumu ile diğer 
hayir kuıumlarmm da iştirak et -
melerini istemişlerdir. Bu istek, 
kabul edilerek üzerinde çalışıl -
maya karar verilmiştir. 

Kızıl ay kurumunun yapacağı 
müsamere , eğlencelerin her tür · 
ıa vergi işlerinden hariç tutulma -
sı için merkeze yazılması istenmiş 
bu istek de kabul edilmiştir. Fa -
kir talebeye yardım işi ancak mer· 
kezden gelecek cevaptan sonra 
kat'i şeklini almış olacaktır. 

Kültür bakanlığı da bu işe ö -
nem vermektedir. Bakanlık büt • 

20 ilkteşrinde yapılan genel nü. çesinde ayrı bir gelir bulunduğu 
fus sayımının neticeleri tasnif e - takdirde bakanlıkta fakir talebe -
dilmektedir; yakında bir broşür ye yardım edecek-tir. 
çıkarılacaktır. Bu bro~Ur de vila · Diğer taraftan okullarda oku • 
yet ve kaza itibarile köy ve şehir yan fakir talebeye kitap verilmesi 
nüfuslarının, kadın ' erkek rıis · işi etrafında direktörlük tetkikat 
betlerinin mikdarı yazılacaktır. yapmaktadır. Direktörlük hütee _ 

Umumi tasnif 150 kişilik bir sinde ayrılan iiç bin liraya yakın 
kadro ile yapılmaktadır. Diğer ta· b" ·ı f ı · t ı b k" 
raftan ecnebi istatistik daireleri ır para 1 c a nr a e eye ıtap 

verilebilecektir. 
nüfus sayımımıza büyük bir ala- --------------
ka göstermişlerdir. ttalya istatis- h1mat istemiştir. Aynca arsmlu . 
tik idaresi neticelerin süratle elde sal istatistik enstitüsü de sayım 
edilmesini tebrik etmiş ve tas - neticelerinden dolayı tebrikler -
nif edilen usuller hakkında ma - de bulunm~tttr. 

yaptığı müdafaa, yerinde ve kana 
at verici sayılmamıştır. Kendisinin 
ihtilastan ceza kanununun 203 ün 
cü maddesine uygun olarak ve 
iki bordroda ayrr ayrı zamanlarda 
kalem oynatması itibarile 80 inci 
maddede gözetilerek beş sene on 
ay ağır hapisle cezalandırılması • 
na, başkaca, ihtilas ettiği 10,999 
lirayı bir misli zamla ödemesine 
karar verilmiştir. 3,740 lira 27 ku
ruş adiyeten zimmetine geçirmek · 
ten de bir sene hapsi ve suçlann 
birleşmesi hükmüne bakılarak, ha 
pis cezasının altr sene. iki ay ola
rak tesbiti, kendisinin müebbeden 
amme hizmetlerinden mahrum 
kalması karar altına alınmıştır. 
lşyarlardan Ahmet lbrahimle 

Hikmetin de, ödevlerinde ihmal -
den ceza kanununun 230 uncu 

maddesi yerine getirilerek birer ay 
hapisleri, birer ay işyarlıktan mah 
rum bırakılmalarr yolunda karar 
beliıtilıniştir. 

Mal Müdürü Rağıba gelince, 
kendisinin mürakaba salahiyeti bu 
lunmakla beraber, bilhassa o sıra· 
da işinin çokluğu ve suçun da pek 
ustalıklr işlenm~ olmasr, muhase
bece tasdik edilen bordrolardaki 
rakamarı teker teker gözden ge -
çirip bir anda işlerliği yolsuzuğun 
farkına varmak güçlüğü gözetil -
miş, onun suçsuz bulunduğu ne · 
ticesine varılmıştır. Mal Müdürü 
Rağrp, beraet etmiştir. 

Haydarpaşa liman ücreti 
hakkında 

Son günlerde tzmitten balık ge~ 
tiren tecimerler, Haydarpaı:;.a li -
man idaresinin almakta olduğu 
rıhtnn ücretinden şikayet ederek 
balıkçılar cemiyetine başvurmuş • 
!ardır. Tecimerler bu ücretin pek 
fazla olduğunu, 300 kilo balıkian 
alman şümendüf er ücretinin 50 
kuruş olmasına karşılık Haydar 
paşada 42 si rıhtım ücreti olmnk 
üzere 79 kumş ücret tahsil edil -
mek istendiğini söylemişlerdir. 

Cemiyet yakında hükumete baş 
vuracaktır. 

Çenberli taş 
Çenberli taşın kaide kısmından 

bir taş düştüğünü ve taşın duru -
munu incelemek üzrere müzeler 
direktörlüğü bir mimar memur et
tiğini yazmıştık. Dün çıkan gaze 
tel erin birinde taşın etraf mm ka· 
zıldığı ve yakında tamirata baş -
lanacağı yazılmıştır. Halbu ki, ta. 
şm tamir edilmesi etrafının ka -
zılması henüz mevzuubahs değil 
dir. Çünkü mimar henüz raponı -
nu vernrnmiştir. Yalnız taşın etra. 
fı telle örülmüş ve her türlü teh -
likeye karşı oradan geçilmesj 
yasak edilmiştir. 

heı ~.bostanlardaki mahsuller de da; ~?"e sıhhat memurları tarafın 
lif

0 
l0ktürülmektedir. Bu suretle 

la .. a 1 e mücadele etmek için açık 
on~ llılann süratle kapadılmasına 
~e ~,_'Verilmiş bulunuyor. Beledi
lan Gganııarr ötedenberi bozuk o· 
le }{ alata ve Arap kapı semtleri
ltana ~dıköyündc Kurbağalıdere 
den lızasyonu için şehir meclisin· 
tiYecşuktb~t devresinde salahiyet is- Frateltini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 60 - 28 2. teşrin 1935 

e ır. z 

Tifoya karşı 
~oğ~fo v~~'alarının şehrimizde 
liiğu nıas.r uzerine sıhhat direktör 
laraffuenı t~dbirler almış ve her 
tllr. ~ı ıstasyonlan kurmuş • 

le~~k ~kuU~rda okuyan bütün ta . 
l'ah r ~erı?1e, ~ıfo aşısı yapılmağa ka ""-'- " BELk.s ı AıHıi< 
~",lan mış ve kararın tatbikine L~, Avu Tıu .. LVAVA _ 

.........,_""'i•Q.ıtll' t lf-""" GELOıJ<. ~._ 

. ... 

'BilL ,,,.,t At>"-Y4 G&LOİk'. 

GA t.İ SA V~H ~ILfR.L E. 
ıu.tıpLA~lfl t.ıl~ 

SAtc. 

----....:.:ıış ll'. ..., S.'- • . .. ,_;,-4 

~·z;ı~l-IZ_E_L_Ç_IS_I ____ Bu_d_a_p-eş_t_e " tan8a canbazlıanelerinC: e çalışan ( Fı...r_a_t-el_li_n_i k.ı...a_r._d.;_eş.;;..l..:...er..:...)::..A:...:t:.:..ıu:,...s ..... trı.=a=ly==a=d::a:::o~u ı unun tJir cambazhane direktörü taı·t; • 
~el'si t bulunan lngiliz elçisi Sir fından çağırılmıştır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en meşlıur komiklerinin Reyalıa 
~. ren dün şehrimize dön - tini takip edeceksiniz. Bu macera11ı ig ice takip edcbUmek irin bu reıimleri keserek toplamak ve bir kolleksigon 

yapmak ldzımdır. 

1Gezintiler1 

Celal Sahir için 
Yıllardır sağlı üstüne titreni

len gönül adamı, dün gömüldü. 
Celal Sahiri yalnız bir §air gibi 
clü§Ünmek, yalnız o ölçülere vu
rarak değer hükümleri çıkarmak 
eksik olur. "Beyaz gölgeler,, deki 
genç §aİr, kelebek gönüllü bir 
varlıktır. Canlı birer çiçek saydı
ğı kadınlarla kendinin bütünlen
diğini söyler. Fakat bu vefasız 
aşıkta ne vefalı bir cloıt, ne sağ
lam bir arkada§ ve ne olğun bir 
insan ruhu olduğunu elli yıllık 
ömrü göaterdi. 

Onu ilh tanıdığım günü, ıimcli 
bu satı~ları yazarken, başımda 

dün kadar yakın ve canlı görüyo
rum. ince, zarif haline, gülümsi• 
yen yüzüne ve düzgün seıine bir· 
denbire ıaınmııtım. Onda, aonra
dan rcutlaclığım bazı yetiımiş a
damlardaki örtülü kı•kançlık yok
tu. Bir eaeri doğmadan ölclürmeğe 
çalııan, parlamcuı beklenen adla
rı küllemeğe uğrCl§anlardan de
ğildi. Bunun tam tersine rastladı· 
ğı iatiJaila destek olmaktan zevk 
duyardı. Şimdi ünlü birer sima o
lanlann çoğu, ilk adımlarını atar, 
ilk engellerden atlarlarken, ken
dilerine uzanan el, onun eli idi. 

Türk Yurdu, Türk Ocağı, bilgi 
derneği kurumlarında oynadığı 

roller büyüktür. Bir aralık Sultan· 
ahmetteki kendi evini de kutsal 
sanat ate§lerinde ısıtmak iıtiyen
lere açmış, temiz ve aıcak bir ha
va yaratmıf tı. 

Celal Sahirin bence en imreni
lecek yanı, hiçbir yaşta heyecanı
nı, gönlünün kaynaklığını kaybet
memesidir. Şiire beraber batla· 
Jıkları, "Edebiyatı cedide,, serçc
verincle kale/ık/an halele o ta~ma
nın yolunu buldu. "F ecriati,, de 
ona görmüştük. Ulusal edebiya
tında lstanbulun ilk uyanan ada
mı olarak onu gördük. Selaniğe 

geldiği gün "Genç kalemler,, e 
terkip•iz: ilk ıiirini yazdı. 

Cenap, hecenin en verimli gün
lerinde "Hece,, ile alay etmişti. 

Sahir, heceye güç verenlerderı bi· 
ri oldu. 

"Gecelerin neye haıret çeker 
Hilale,, 

"Seni Türkün hicranı mı koy
du bu hale,, 

Mısralarında "4, 4, 5,, in ol· 
ğunlağunu denedi. 

Daha geçenlerde yeni ıiirlerini 
okumuıtuk. Bu &on uerler aon 
damla kanlar gibi seyrek aeyrelr 
geliyor; Fakat geliyordu. 

Sahirle yalnız bir ıair değil, 
ıu çağlarını biribirine ekliyen 
kıvrak bir gönül köprüıünü de 
kaybetmi§ olduk. Y Q§ımız:ın bü
yüklüğünü zaman geçtikçe daha 
derin duyup anlıyacağız. 

S. Gezgin 

F1orya plajı davası 
Floryada bayındırlık hareket • 

lerinin başladığı sırada belediye 
Florya pilajmr istimlak etmiş ve 
istimlak bedelini de mahkeme ma .. 
rifetile tayin ederek bedelini ban· 
kaya yatmnıştr. Bu para mal sa • 
hipleri tarafından henüz tesellüm 
edilmemiştir. 
FJorya plaji yalnız belediye ile 

mal sahipleıi arasında değil or • 
taklar arasında da bir anlaşmaz • 
lık meydana çıkarmıştı Ye iki grup 
da istimlak edilen ara?.iyc sahip 
çıkıyorlardı. 

Bunların arasındaki anlaşmaz· 
lıklar yakında mahkeme karari
le halledilecek Ye asıl mal sahiple 
ri bankadaki istimlak paralarım 
alacaklardır. 

l 
1 





ltalyanlar bekleıneye 
karar verdiler 

Cazbant! 
Hakiki musiki ö
nünde bir engeldir 

Dil üzerinde araştırmalar: -
Türk dili kökleri 

egemenlikleri 
ve 

<Ustganı birincide) 
. Berlin, 19 (A.A.) - Zecri ted
~ırlerden bahseden Berliner Ta -
~l~tt gazetesi, 18 ikinci te§rİn 
l hınin Avrupada. ciddi karıtık -
dclara yol açabileceğini yazmak • 
~~~r. Zecri tedbirleri, ablokanın 
d ıp etme~i ihtimali vardır. Bu 
~ muharebe demektir. Cenevre -

111~ aldığı tedb~rler, yalnız ekono
~ık sankıiyonlara inhisar etse bi • 
e, Avrupadaki normal hayat, mü
;•zenesini güçlükle bulabilecek -
il', 

ltCRJ TEDB1R1 T ATBtK EDEN 
LE E BOYKOT 

Roma, 19 (A.A.) - Yenecek 
ltıad deler müstahsilleri federasyo 
~~ 130.000 tacirin adına ne§retti
~1 b~vannamede: 

''t l . I ta yanın yasamak ve genış -
t~ek h:ıklarma karı:ı vaki olan 
llarruza, zecri tedbirleri tatbik 
~1en memleketlerin mallarmı boy 
b?t etmekle mukabele edileceği,, 
ıldiriliyor. • 
. Roma, 19 (A. A.) - Stefani 
'Jansından: 

1 
Zecri tedbirlerin tatbikile kar

lı anan dünkü günde, bütün ltal
İ'n tehir, kasaba ve kamunları, 
~lYan milletinin, ekonomik mu -
~rava disiplin, feragat ve ulu -

aaı birlik dıwgularile karşı koy -
~ak cı.zminde bulunduijunu gös • 
'~ek icin bayraklarla donatıl -

ll\ı~~.. ~ 

Ba~lıca tehirlerde, hararetli 
Y~rtseverlik havası içinde, bütün 
R\ln gösteriler yap,lmıştır. Mey -
danla.rda. yahut ki harp öliilerinin 
~~~arı dibinde biriken kara ~öm-
tgıılerle halk, dün sahalı baslıyan 
~ukavemet hareketine had!!iz is -
~ıra~leri.ni teyit etmisler V"! yurdun 
ır,. • l • .:ı - 1· d b' l " · ·' ve mu ·ac.,~eratını e.ın e ır 

~' h·"" Du~e'ye karşı ızüvenc ve 
di~;;lılıklarmı t ekrar bildirmişler · 

İl' ALYA BEKi .l='ME DEV~t
SlNDf. 

Roma, 19 (A.A.) - Fatiıt kon 
~Yi, to..,lanltsmın ~onunda yapı -
an bildiriğde sadec:;e Duçenin iki 

•-ttt müddet süel ve siyasal mahi
;~tte h ah;-t; vermiş olduğunu kay
et~ektedir. 

b Rildirif! . bekleme clevresinin 
d~şli'\mış olduğunu söylemekte -
ır. İtalyanın vaomakta olduğ•.T 

~Ferin önümüzdeki !lafhasınn ait , .. 
le Ue] hazırlıkların pek o kadar ya-
}tıda yapılmıyacağı sanılmakta -
11ır. 

d ltalayanların, taarruza gecme • 
en e11vel T embien böl~esini te -

!'liıleıneleri ican etmektedir. Bv l • t' 

tı 1'lıaretal Badoglio yaoacaktır. 
Diplomatik alanrla da karar -

'•ılık vardır. Binaenaleyh si!el ha
~ketlere ve lnı:tiltere ile İtalya a -
;'-ındaki mütekaddim müzakera
kn •onudanrına intizaren faşist 

t 
0nıeyi 18 ilk kanuna bırah:ılmış
ıt 

l'tALYAN PROTESTOSUNA iN. 
ClL TERENiN CEVABI 

... londra; 19 (A.A.) - Röyte -
!n öğrendiğine göre İtalyanın zec 
ti tedbirler hakkındaki protesto -i::• lngilterenin vereceği cebap. 
... 

1 
ly" hükumetine cuma günü ve -

dl et.ektir. Fransanın da ayni gün-
1-~ Cevap vereceği zannolunmak -
,. ır. Fransız cevabı gerek ıckil 
,. e bRttek mana itibarile lnıziliz ceC: •na mümasil olacaktır. Her iki 
c "".P cumartesi günü ne!redile -
t:,_ktır. İngiliz cevabının kısa oldu 

reıınen beyan olunmaktadır. 
le ~ cevabın kooyalan, tanzim 
~ıteıinde aza olan ~ili iki hü -

2 ete tevdi olunacaktır. Cünkü 
c::rı te.dbi!"lere müıtereken-müra 
J) t edılmıt oldu~undan ltalyan 
elb·te~~~suna verilecek cev:'lpta da; 

ırlıgı yapılması zaruridir. 

Zecri tedbirler ve 
hiJktbnetirnizin tebliği 

ledt~lyaya kartı alınacak ~ecri 
lıaL~rler hakkındaki Bakanlar ku 

"\lllUn kararı reımi gazete ile 

nqredilmittir, !Udur: 
"İtalya - Habeş harbi dolayı- H · 

sile Akvam Cemiyetince kabul ve er taraf ta neşrıyat 
az~ <lcvle~l~re teklif edi_len tedbir- milli bir sahaya 
lerın tasdı:ıkı hakkmdakı 13-11-

Güneş - dil teorisinin 
çıkardığı hakikatler ............................................................ 

935 !~:ih '~e ~844 ~a:yılı kan~n1:1n dog" ru gidiyor 
verdıgı salahıyete ıstınaden ırtı -

Güne~ • dil teorisi üzeıinde şim
diye kadar yazdıklarımız bu teo -
rinin orijinal değerini göstermiş
tir sanırız. 

esas olmuş, sabah, sabahleyin, al{. 
~aın, akşamleyin gibi kelimelerin 
aslı ne olduğu sorulmuştu ki ge
len karşılıklardan bir çoğu, ya 
(~abah) ın (subh) kelime~inden 
çıkma olduğunu söylemiş, yahut 
sabah kelimesine benzer bir baş. 
ka kelimeye benzetme gayretini 
göstermişti. 

bat komitesi tarafından Cenevrc
dc kabul edilen: 

1 - Esliha, mühimmat \ ' C harp 
malzemesi addedilen maddelerin 
ltalyaya ihracının menolunması -
na <1air olan sureti bağlı 11-10-
9~f\ tarihli birinci teklif, 

2 - 1talyaya kredi ve gümüş 
nakit ve külçelerinden maada her 
türlü maddelerin ithalinin mcno -
lunımtsl hakkındaki 19-10-93~ 
tarihli ü~üncü teklif, 

4 - Bazı mahsullerin ttalyaya, 
ihracının men'i hakkındaki 19-
10-935 tarihli dördüncü teklif, 

5 - Akvam Cem iye ti azası de,· 
!etlerinin paktının l 6 ncr madde -
si ınucibnce ittihaz ed-ccekleri ik -
t1sadi ve mali tedbirlerin tatbikin
de birihirlerine müzaheret etme -
ı~ri hakkındaki 19-10-935 ta
rihli Beşinci teklif hükümlerinin 
resmi müesseselerimizde olduğu 
gibi Türkiycde mevcut bütün husu 
si miies..c;egeler ve her Ti.irk tara -
f mdan tamam ile tatbiki ve becin
ci teklifte yazdı karşılıklı müza -
herctin t<'mini için tavsiye edilen 
tedl)irlerin ittihazı ve bu hükiim
lerin tam tatbik ve icrası huSU$Un
da bütiin devlet müesseselerinin 
itina 2'Österınesi ve bi1has..~a Ad -
liye, Mim Müdafaa. Dah\liye.. Ha 
ricive, Maliye. tktrsat, Gümrük \ ' C 

İnhisarlar ve Ziraat Vekillerinin 
kendilerine taalllık eden hususla -
rr takin etmeleri Harici~re Vekill i. 
ğinin 15-11-935 tarih ve 23~Hi/ 
626 sayılı tezkeresi ii7-erinP t C"ı·a 
Vekillel'i Hevetincc ı.3-11-935 
te onanmıştır.,. 

-Yeni b;,. izah.name 
bekleniyor 

Karamııme diin alakadar dai -
relere tebliğ edilmiştir. Dün, ih
racat ta~irleri, Türkofise, ı·füu -
mat idaresine müracaat ederek, 
ltalyaya hangi maddeleri ihraç e
debileceklerini sormuşfnrdır. A -
lakadar ôaire müdürleri. tüccann 
bu müracaatlarına şimdilik müs -
bet bir cevap vermemistir. B5y)e 
bir cevap verebilmek için. Anka -
radan veni bir izahname beklen -
mektedir. 

Ka:-arnamenin izahneme~inde, 
hanoi maddelerin ltalyaya ?hraç 
edildiği takdirde, zecri tedbirle
alakası olmıyaca~ı anlatılacaktır. 

Kararnamede harp malzemesi, 
petrol. krom gibi maddelerin ih -
raç edilmiyeceği tamamile acık 
bir surette izah edilmektedir. Tür 
kiyeden ltalayaya son zamanlar
da krc::n ihrar. edilirdi. Kömürün 
de hu mad<lel~r arasında olup ol
madığ1 henüz belli değildir. Dün 
THrkofise kömür tacirlerinden ba
zıları müracaat ederek kömür ih
raç edin edemiyeceklerini sor -
muslardır. Bunlara rla yarın cevap 
verilecektir. 

Borsada 
Dün kambiyo borsasında üni -

türk üzerine hararetli muamele -
ler olmuttur. Esasen ünitürk ge • 
çen haftadanberi Paristen gelen 
telgraflar \!zerine yükseliyordu. 
Dünkü fiyat 311 frankla açılmış 
315 franga kadar Ç!kmıstır. 

. Diğer esham ve tahvilat Ü.zeri · 
ne ehen:mivetli denecek derecede 
bir mua.mele olmamıttır. ' 

ltalyaya karsı zecri tedbirin 
tatbiki de Borsada büyiik .._ir akis 
uvandırmam1ştır. Borsada ltaly3n 
e~hamı üzerine muamele olmad1-
ih ir.in. böyle bir kararın tesiri pek 
tabii olarak görülmemi!tir. 

Hünler 
Tefrikamız yazımızın çokluğun. 

dan bugün konamadı. 
Okurlarımızdan özür dileriz. 

0

Bay Yu•uf Ziya Demircioğlu 

''Cazband,, a karşı zaman za• 
man kuvvetli sesler yükselir ve 
cazbandın musiki sanatini berbad 
ettiği ileri sürülür. Almanya son 
hafta içinde bütün musiki alemi
nin dikkatini çeken bir karar al
dı ve "cazband,, ı Berlin radyo 
netriyatı arasından çıkarıp attı. 

Romada da cazband aleyhindeki 
cereyanın kuvvetlendiğine dair 
haberler geliyor. 

Cazband aleyhindeki bu cere
yanların şehrimizde ne gibi akis
ler bıraktığını öğrenmek üzere 
dür. bir arkadaşımızı musiki çe

venlerinde dolaşmaya memur et• 
tik. ... ,, ... 

A'rlhflhiWıtnirın bu mevzu üze
rine konuştuğu l;:onservatuvar di
rektörü Bay Yusuf Ziya Demirci• 
oğlu şunları söyledi: 

"Cazbandın sanat kıymeti ol
madığı gibi, hakiki muaikinin ya
yılmasına da engel olduiu görülü· 
yor. Cazband aleyhinde Avrupa 
merkezlerinde epi zamandır a
leyhtarlık ba§lamı§tı. Bunun için 
toplantılar yapıldı. Tufeyli telak
ki edilen bu hôdi•enin, hakiki 
sanat alanından atılmcuını temin 
için türlü tedbirler dütünülclü. 

1) tık dilde ilk kökler, 
2) llk köklerin oldurduğu türk

çe, 
3) Türkçe köklerin bütün dille

re tesiri. 
Bu t eori bakımından açık ve 

mantığa en uygun bir yol tutmuş, 
yeni bir gelişme alanına girmi~tir. 

Bu üç bah~in üçü de ~imdiye 
kadar eşelenip karıştırılmamış 
değildir. Her bahis üzerinde söy
lenın iş türlü ihtimaller düşünce -
ler vardır. Ancak Güneş - dil teo
risinin sistemi ortaya çıkıncaya 
kadar her birinin nasıl dar bir 
daire içinde dönüp durduğu, na -
sıl biribirine bağlanmamış üç hal
ka halinde kaldığı anlaşılmamış
tı. Bugün Güneş - dil teorisi sade
ce her bahis üzerindeki teorilerin 
ilimce en üstününü alınıyor; bun
ları biribirile anlaştırarak, onu 
cansız ve maksatsız olmaktan 
kurtarmış oluyor: Dünya mede
niyet tarihinin Türk elinde doğup 
büvüdüğünü Türk çocuklarına 
belletebilmek için ilim yönünden 
nasıl bir meydan muharebesi ka
zanmak lazım geldiğini görmü~
tük. Güneş - diJ teorisi de yalnız 
o medeniyetin dili türkçe oldıuJ?;u
ırn isbat etmekle kalınıyor, Tür
kün gelecekte dili ne olacağım da 
hu teorinin tatbikatta verdiği ör
neklerden anlıyoruz. 

Ulus arakadaşıımzın 18 giin
diir süren hu dil yazıları Türk kül
tüıiinUn orijinal eser yaratmakta 
yeniden dünvay:.ı. ayak bastığının 
da kuvvetli hir belg·esi olacaktır. 
Bu 18 giin icinde UIÜs'ta şu 'keli
melerin analizini gördük: 

:Millet - ulus ; clcvir - za -
man : hfıdis - hadise (hudus, ha
:val); ehemmiyet - mühim: diis· 
tur -- hat; hatır - hatıra (ihtar, 
cmiı·): hak - hakikat: defi' - 
mü(ı1fa:.ı {müdafi, dafi) defa, ü
mit (mrdet); kuvvet; sulh - sü
kfm (sakin, stikfmet, Pai:.-); ke
mal - tekemmül <mükemmel); 
her - eğer - gerçi; dua, duva; 
hal - hfılfı. 

nu kelimP]Cl' üzeıindc Güneş -
dil t eorisinin ~::ıptığı analiz bun
lardaki kilkleriı1 hep tiirkc;eden 
- ilk dilden gelmiş olması lazım 
- köklerle hiı· maHada olduğu-
ım göstel'iyor. 

Son örnek: Sabah 
Dün aldığımız (Ulus) nn ana

liz konusu (sabah) tır. Hatırda 
olduğu üzere bu kelime geçenler
de yine bu arkada~ta bir ankete 

(Ulus), bu kelimeyj 
Ağ+as+ab+ah) 

Etimolojik şekline götürerek kay. 
dettikten sonra şu neticeyi anla
tıyor: 

1 ağ köktür; güneş anlamınadır. 

~ as, olduk~a geniş ve uzak bir sa
hayı, bu hasada bulunan objeyi ve 
süjenin bu obje ile münasebetini gös
terir. Uzak sahada bulunan obje, kö· 
kün ifade ettiği güneş'tir. Süje gü
neşle münasebet anyan insandır. Mü
nasebeti işaret eden, haber veren, 
müjde1iyen (ağ+as=ağus) sözünün 
anlamı oluyor: Parlaklık, beyazlık 
demektir. CPkarski'nin Yakut~a JG
gah). 

Sonra; l (ağas) mürekkep sözünde 
ana kök ile ek kaynaşarak (is) tek· 
line girer. 2 kendinden sonra başka 
kunet veya ekler gelerek kelime ile 
büyiidükçe (as) ın vokali dahi düşe
bilir. 

3. Ah - ap: Köktür. Burada "hare
ket, imtidat, uzama,. gösterir. (As) ı 
ayni parlaklığı uzanıp gözümüze gel· 
mesi anlamile tamamlar. 

s + ap; = as+ ap= sap: (Şuağ) de. 
mektir. Yani güne~tcn ~ıkan ince ip • 
lfk gibi tel gibi parlak hatlar anla
mındadır. 

4. ah; müstakil mana taşıyan bir 
köktür. "yer" işaret eder. (ak gibi). 
O halde sap+ ah := sabah: Güneşin 
şualanrun (saplarının) dağıldığı yer. 

Hülasa sabah demek güneşin ilk 
~ualarını bize gönderdiği. se,·kettiği 

yer demektir. (Vakit) mefhumu asri 
demektir. (Ah) eki yerine <h) ile (ğ) 
ayni kategoriden olduklarından (ağ) 
eki de gelebilir. Kelime bu suretle (sa. 
bağ) şekline girer. Manası değişmez. 

(Ulus) yerimizin darlığı yü. 
zünden birer parçasını aldığımız 
bu analize (sabahleyin) analizle· 
rini de kattıktan soni·a şu (ihta· 
n) ekliyor: 

" Güneşin ilk ışıklarına beşik olan 
hizim (sabah) ımızm ince, temiz. to
jik, a~il manası görülüyor. Bizim se
nelerdenberi Türk <sabah) ını kendi 
dil haznemiıden matrut bir halde 'bı· 
rakışımız dikkate değer bir noktadır. 

Acaba (sabah) ın büyük kusuru mu 
oldu'! Bunu bilmiyoruz. Oyle de ola 
artık Türk dili inkılabı şerefine onun 
aCf olunarak yabancılık isnadında• 
kurtarılması gerektir, sanırız.,, 

Bıı hareket, bilhaa.a büyük 
musiki sanatkarları yeti§tirmi§ 
memleketlerde daha çok ve hara
retli olarak seziliyordu. Ağır mu· 
sikiye tahammülü azalmı! olan 
harp sonu halkının cazband oka· 
dar içine i§lemi§ti ki, bu sahte te
siri karıı•ında önce orkestralara 
cazband en•trümanları da •oka-
rak halkı ciddi muaikiye ala§tır-

mağı denediler . 
Suriyede Krallık . 

Bizzat' cazband denen gürültü 
manzumesini mu•ikiye benzetme- Kont 
ğe çalı§anlar oldu ... 

Demartel'in 
Di.inya radyolarının _bilhaHa 

musiki sanati geli1mif memleket
lerdeki ne§rİyatına dikkat ediyor 
musunuz? N eıriyat milii bit sa
haya doğru gidiyor. Her me.mle
ket kendi musiki e•crlerini pro
pağanda vasıtası demiyclim, doğ
rudan doğruya propağanda edi -
yorlar. Cazband; musiki anlayl§ı, 
takdir edişi henüz tekamül dere
cesinde olan memleketlere daha 
çok tesir eder. Onu hakiki musiki 
zevkine varmaktan alıkor, buna 
ermesir.i geçiktirir .... ,, 

Konservatuvar direktörü ile 
konu~tuktan sonra, halk arasın

Halep (Özel) - El'eyyam ga -/ 
zetcsinin Amman özel aytarınm 
bildirdiğine göre Suı·iyede bir kral 
lrk tesisine dair bir takını görüş -
meler yapılmaktadır. Nitekini yük 
sek komiser Kont de Martelin son 
Amman 5:.eyahatı ve Emir Abchıl
Iah ile göıü~mesi alelade hir gc . 
zidcn daha zivade Arabistan si · 
va~etinc dair İnuallakta bulunan 
inühim bir iki mes'elenin tesvi -
yesile alakalı göıülmektcdir. Kont 
de Martel iki ay kadar evvel Pa -
ri~te bulunduğu sıra.da Surive, t · 
rak. Filistin ve Şark Erdeninde 
lngiltere \'C Fransanın hareketle -
rini birleştirerek nıu:ıyycn ve bir . 
!eşik bir si;1aset takiu edilmesi fik 

dan münevver kimselerle de le- olarak şunu kaydedebiliriz: 
mas ettik. "Caband kabarenin malı ve 

En dikkate değer özel mütalea gene oranın i•tediği feydir.,, 

son gezisi önemli 
rini ileri sürmüş ve Fransız hükfr 
meti de Paristeki lngiliz sefirile 
bu mes'eleyi konuşmaya başlamış. 
tır. Fransa hükumeti de bu müza. 
kerelerden sonra Surjyede Cumu· 
·riyetin lağvile bir krallı~ tesis fik' 
rine meyletmiş, . Cebeli Dı·os . ve 
Lazkiye arazisinin de bu krallığa 
raptını ve Lübnand.an küçük bir 
kısmın da ilavesini düşünmüştür. 
Fransa bundan başka krallığın an 
cak Haşimi ailesinden birine ve· 
rilmesini de kararlaştırmıştır. tld 
devlet arasında bu esaslar muva .. 
fık görüldükten sonra Kont .de 
Martel Suriyeye döner dönmez 
Ammanda Emir Abdullahla tema. 
~a gelmiştir. Bununla beraber de 
1\lartel ile Emir Abdulla]) aıasın • 
daki müzakerelerin henüz kat'i 
bir netice vermediği söylen~ekte· 
<lir. 





5 Bin Habeşli Yaralanmış 
(Ustyanı Birincide) r 

4.disababadan Röytere bildi -
l'lld· ... 
. ıgıne göre, imparator askerle-
~ vatansever hislerini kuvvet • 
~dırnıek için f imal cephesine 
tibtıek üzeredir. Eıyasının bir 
:-ı bugün Dessie gönderilmiı-

r. 

Şimdiye kadar iyi havadis ve· 
1'lı liabet kaynakları Habet kuv
•etıerinin Makallenin 50 kilomet

~ kadar cenubunda bulunan Am-
bagi . mevki inde kuvvetli SU" 

~e. tutunarak ltalyan yürüyüş -
L~llı durdurmak azminde olduk
~ı bildirmekte idiler. Bu plan 
~eli tebeddül etmiıe benziyor. 
Söylendiğine göre Makalle ile 
4-'balagi arasındaki kısım geçil• 
ltleal i kolay yerlerden mürekkep 
0 duğu için Habeılerin ltal• 
hıı yürüyüı ünü Ambalagiden 
6S kilometre kadar cenupta bulu
lıtıı Ahuna Jozef dağına kadar 
J...:rakacakları anlatılmaktadır. 

O vakit Habeılerin mütaleaıı
ll& IÖre ltalyan cephesi 200 kilo
laıetı-e uzunluğu bulacak ve Habeı 
~•vetlerinin aralarından geçme
•ıne ınüıait bir zemin tetkil ede
Celttir. 

Jı. R.öyterin Hararda bulunan mu• 
b• biri çektiği bir telğrafta otomo
kıl ile Diredaudan Harrara gider-
en Yolda Raı Aeıdanın Accaz • 
~. Avbebaya tesadüf ettiğini 
.ıldırrnektedir. Abeba 10000 ki

~tl~k hususi ordusu ile cenuba 
0 tru yürümektedir. Kendisi bir 'L •• l 'Uzerinde olarak yanında üç as-

'11 Yavrusu olduğu halde ordu
lluıı haıınd~ yürümekte ve bütün 
•ealeriyle ıarkı söyliyen sakallı 
~r.ipler.i onu takip etmekte i -

•ler. Bat larında yiyeceklerini ta-
11h11 yüzlerce kadın ordu arka • 
•dı~da erkeklerini takip etmekte
ır. 

l Bu kadınlar dağlık arazide gü
ttek ve eğlenerek ilerlemekte ve 
~•tte 6 kilometrelik bir mesafe 

tetnıektedir ler. 

... Berberadan Röytere bildirildi· 
r.•ne göre İngiliz - İtalyan ıoma-
'1•i hududunda bir küçük hadise 

0 lıluttur. 
Jtıı Bazı gayri muntazam İtalyan 
ttr"\'etleri, koyunları Habetistan 
So af ında otlamakta olan İngiliz 

ll:aaliıi köylülerinden üçüne ta
:rruz etmitlerdir. Bu müsademe -

e ÜÇ İngiliz Somali köylüsü öl -
ı.ıu .. t .. 

:ı: ur. 

~8Eş KITALARIYLE iT AL
\t .\N TA YY ARELERl ARASIN· 

DA MOHIM BiR HARP 

.\" Aıınara, 19 (A.A.) - D. N. B. 
... l•11tın1n özel aylarının bildirdi
~ll~ llÖre, Pazartesi günü Ambaa.:i ile Antalo arasında ltalyan 
) ll:abardıman tayyareleri (20 tay• 
tre) ile Habet kuvvetleri arasm
s:.Yapdrnı§ olan çarpıtma, süel 
ı· Le:a,lerce, son günlerin en önem
~a_ arp hadisesi olarak telakki e-
qqıektedir. 

de yere inen diğer bir tayyare del 
bazı hasara uğramııtır. 

Söylendiğine göre, bu çarpıı-ı 
mada ölen ve yaralanan Habet· j 
lerin miktarı çok büyüktür. Bun•I 
ların, betbin kadar olduğu tahmin 
edilmektedir. Bazıları bu çarpı§ -
maya ittirak eden Habetlerin a -
dedini 7.000 değil, fakat 20.000 
olduğunu söylüyorlar. 

Burada sanıldığına göre Ras 
Kassa ile Raı Seyyum, Mareıal 
Badoglio gelmeden evvel mühim 
hareketler yapmak niyetindedir
ler. 

RAS SEYUM ERlTRE 
TOPRAGINDA MI? 

Roma, 19 (A.A.) -Addis -A
babadan gelen ve Ru Seyum kıt• 
alarmdan birinin Aduanın bab
sında İtalyan sol cenahını zorla -
yarak Eritre topraklarına girmit 
olduğuna dair haberin katiyen a• 
sıl ve esası yoktur. 

NEHiR KENARINDA BiR 
ÇARPIŞMA 

Asmara, 19, (A.A.) - Taka -
zeye doğru ileri harekete devam 
eden Maravigna kolu, Mait
ramches boğazı yakınında bir 
Habet kuvvetine rastgelmiıtir. 8'!.1 
Habeı kuvveti, bulunduğu mevzi
lerde tutunmak istiyordu. 

Fakat ltalyanlar atet açar aç
maz nehrin öbür tarafına çekil· 
mek zorunda kalmııtır. Nehrin 
batka bir noktasında da İtalyan
larla Habetler araaında bir çar -
pıfma olmuttur. Habeı pitdarla• 
rının ıefi esir edilmiıtir. 

~achiaghi gölü ile Antalo yakı-
nında da yeni ket if hareketleri 
yapılmıştır. 

Cumarte.i sünü üç motörlü bir 
İtalyan uçağı, dütman tarafından 
ablan mermilerin isabeti ile Ma
kallede vücude getirilmit olan 
kampa inmek zorunda kalmıştır. 
Bu uçak, icap eden tamirat yapıl• 
dıktan sonra, Binbatı Del Monte
yi alarak Asmaraya götürmüıtür. 

Aasociated Preas, Habeıistan 

cephesinde uçakların ilk defa o
larak yaralı taşımakta olduklarını 
kaydetmektedir. 

HABEŞ MUKA VEMETI GiT
TiKÇE ARTIYOR 

Ogaden cephesi, 19 (A.A.) -
Havas Ajansı aylarından: 

Daggabour ile Gorahai arasın• 
da Habet mukavemeti gittikçe 
ıiddetlenmektedir. İtalyan kolla• 
rının yanli,tında çabuk hareketler 
yapan uf ali '!.ıuharip gurupları, İ
talyanlara gece baıkınları yap • 
maktadırlar. İtalyanların önemli 
zayiat vermit oldukları tahmin e
diliyor. Birçok efrat, merakla ya
ralanmııtır. 

Habeıler, henüz Daggadouru 
ellerinde bulundurmakta, silah ve 
kereç getirmekte oldukları lngiHz 
Somalisi ile olan münakale yolla
rına hakim bulunan Djidjigayi 
ıiddetle müdafaa etmektedirler. 

General Nacibu ile General 
Vehibin kumandaları altında ve 
Djidjigi etrafında yüz yirmi bin 
kiti vardır. İtalyanların Ogaden -
de ancak elli bin kitilik bir 

bien bölgesinde harekatına de
vam etmektedir. Daha timdiden 
bir kol Gheralta çölünü geçmit ve 
orada Atabare geçidini i,ğal ey • 
lemittir. Bir siyah gömlekliler 
lejyonu - ki, ikinci orduya mer 
buttur. - Tzahamana'ya varmı~
tır. Birou sultanlığının bir takım 
kabile reisleri Danakaliedeki İtal
yan memurlarına itaatlerini bil· 
dirmitler ve Necatanın kuvvet -
}erine kartı yapılmakta olan ha
rekata iştirak arzusunu izhar ey• 
lemitlerdir. 

VEHIP PAŞA HARARDA 
Harar, 19 (A.A.) -Vehip Pa

fa, bugün Harar hastahanelerin -
den birine gelmiıtir. 
HABEŞ HüKOMETl BiR TAY• 

YARE ISMARLAMIŞ 
Londra, 19 (A.A.) - Habet 

hükumeti, bir motörlü üç kitilik 
dört tayyare ısmarlamıthr. Bu 
tayyareler, Necaıinin erkanı har -
biyesini nakledecektir. 

Muhtelit mahkemelerde 
yapılan işler 

tşi biten Türk-Yunan muhtelit 
hakem mahkemesinin on üç bini 
geçen dosyalan ve evrakı sandık 
lara konmaktadır. Yetmiş sandığı 
geçecek olan bu evrak bu ayın so
nuna kadar evrak hazinesine tes· 
lim edilmiş bulunacaktır. 
Türk-Fransız mahkemesinde he. 

nüz bir karara bağlanmamış olan 
14 dava hakkında ne zaman karar 
verileceği mahkeme reisi tarafın -
dan henüz bildirilmemiştir. 

Bundan birkaç sene evvel muh
telit mahkemelerde Türk olarak 
kırka yakın memur çalışırken bu 
gün üç memur kalmıştır. Bunlar 
da umumi azadan Bay Emin Ali, 
mümeyyiz Bay Emin ve bir de ah· 
tt katiptir. 
Türk.Fransız mahkemesi de işi

ni bitirdikten sonra muhtelit ha · 
kem mahkemelerinin bulunduğu 
bina belediyeye teslim edilecek -
tir. 

Dün yaptığımız bir incelemeye 
göre, muhtelit hakem mahkeme . 
lerinde verilen kararların yüzde 
doksandan fazlası hükumetimiz 
lehine neticelenmiştir . 
Türk-Fransız mahkemesinde 151 

davaya , Türk _ Romen mahke · 
mesinde 111, Türk-Yunan mahke. 
mesinde 12177, Tiirk-tngiliz malı. 
kemesinde 558. Türk İtalyan mah 
kemesinde 64, Türk-Belçika mah
kemesinde 43 davaya bakılmıştır. 
Hüklımetimiz lehine karar verilen 
davalarda istenen müddeilik 
yeklınu ise 45,120,000 liradır. Bu 
da muhtelit hakem mahkemeleri · 
nin yaptıkları işlerin büyükfüğü -
nü gösterir. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul Belediye Riyasetinden: 
Teşrinisaninin 19 uncu günün · 

den itibaren ikinci ekmek on bir 
kuruş otuz para yirminci günün · 
den itibaren birinci ekmek 14 ku
ruş, francela on sekiz kuruştur. 

OSMANLI BANKASI 
lLAN 

% 3 faizli, 1911 ihra~lı Mısır Credit 
Foncier tahvillerinin 1-12-193:> ta -
rihinde yaprlacak itfa çekimi üzerine 
başabaş ödenmesi tehlikesine karşı 
Osmanlı Bankası Galata merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafın· 
dan pek iyi şartlarla sigorta edilece
ği, mezkur tah,·iller hamillerinin ha
beri olmak üzere ilan olunur. 

kuvvetleri olduğu söylenmekte- --------------
d. lstanbul icra lıcikimliğinden: 

ır. 

j ......... - .......... 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri: Kara.köy - Kiprilbafı 
lSTANBUJ. - 18 hafit mUsikf, 19 kon - Tel. 42.162 • Sirkeci MUbilrdar ade 

re!aruı (Doktor bakteriyolog Fethi Erdem)· I•••• ilan teltfon: 22740 ı••• 
19,80 İstanbul beledlyeal ıehlr bandosu tara 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 21 lkinciteı

rin PERŞEMBE günü saat 16 
da IMROZA kadar. "7338,, 

tından konser, Cemll Cevdet idaresinde, 20, 
15 çocuklara öğUtler, çocuk esirgeme kuru -
mu utanbul merkezi namına, 20,80 Gavln 
kardeşler ile radyo caz ve tango grupları, 

21,35 son haberler, borsalar, 21,5Q, Slter, so· 
lo, Şrayber. 

BUDAPEŞTE: 1550 m. _ 18 Llstten ks. • ·-------------11 
rışık mliz.tk, 18,4.0 ltaıyanca ders, ıo,ıo .11CELE SATILIK RADYO 
Berlha salon orkestrası, 20 konferans. 20,30 Kullanılmamış lıir radyo acele sa-
pll\k, 21 konferans. 21,30 Emest Dohnanyl tılıktrr. A"maaltı Çavuş Daş han ü • 
ve Rajterin idaresindeki opera orkestrası, !:Üncü kat Yılmaz Biskfüit fabrika • 
(Mozart), 22,45 haberler, 23,05 Macar mU • 
zıği 2• cazbant. sına müracaat. <V. No. 11007) 

BtTKREŞ 364 m. - 13 ten 15 e kadar lt~l. altmcı icra memurluğundan: 
plAk ve haber servisi, 18 radyo orkestrası 
(Mozart, Mascagnt, Beelhoven, Nottarl\) , ~fahcuz Ye paraya ~cnilmesine ka· 
20 sözler, 20.20 konserin arkası. (hafit par- rar ,·erilen gardirop, dfran, saat kol
çalar), 20 haberler, 20,15 plı\k, 21,10 plya- tuk ve saire açık arttırma ile 23-11-
no, §arkı, 22 teknik cevapuar, 22,08 flUt, 93::; tarihine müsadif cumartesi günü 
harpa ve keman sonatları, (Debuasy), 22,30 .saat 10 da Kadıköy ~loda caddesi Rı
haberler, 22,4.5 radyo salon orkestrası, 23, 
45 yabancı dillerde haberler. za paşa sokak 7 numaralı Muvaffa • 

Bt::RLlN: 357 m. - 11 Frankturttan hafif kiyet apartıman önünde satılacağın • 
müzik, 19,SO Franz Şubert <sonatlar), 20,20 dan talip olanların mahallinde hazır 
eski akpm §arkıları 21 "İsland Saga,. adlı bulunacak memuruna müracaatla ilan 
radyo operası, 23 haberler, 23,30 gece mU· olunur. (Y, No. 11088) 
ziğ'I. 

\.1YANA: 517 m. - 18,20 JVyana mUzlği 
18,55 bir :reuam Ue reportaj, 19,10 güzel 
sana'tıar, 19,35 Esperanto kur8U, 20 haberler 
20,10 aktllallte, 20,80 efıımcell müzik, (Hol· 
zer idaresinde). 21,15 aözler, 21,25 Beetho -
ven senfonisi (BrUno Valtertn idaresinde), 
23 haberler, 23,10 pllk, (gUzcl eserler), 23, 
25 Şuman konseri, (Vlyolonııele orkestra re· 
fakat!). 2,,25 pllk konserinin devamı. ı es· 
ki Viyana mOzfği (Strauss kuarteti). 

\'ARŞOVA: 1S89 m. - 17,20 oarkılı kon· 
ser, sözler, 18,20 oda mU:ılğl (Bizet, Grieg, 
Mussorgskl), 19 piyano kenteti (Şuman), 

muhtelif, 21 Lembergden eğlenceli mUzlk, 22 
Şopen konseri, 22,85 gllr, sözler, 23 dans ve 
hafif roUzik, 24,011 pIAk (dans). 

MOSKO\'A: 17U m. -18,30 Sovyet kom 
pozitörlerinln eserlerinden, 20,80 operet mu 
zlğf, 22 yabancı dlllerle yaynnlar . 

• BORSA • 
- 19-11 -935 

lllzalanncla J1ldm ...,.w olaalu, Dm • 1 
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3~ •• • • Bınkııot 
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1,9763 1 
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• Atin' s:ı.xeı9ı • Bo:lapeşıe 4.9~96 
* Cenevre 1.41:05 • Biltreş JOt,lll-
* Sofya 63.7x - • Oelgrıd :14.11770 
- Amıterdım 1.17- * Yokohamı '2.7610 
• Puı 19, t9M • l\lruk:ovı 1088.!IO j 
---ESHAM 

lı Bankası 9.8'>- Tramny o.-
Anadolu ~~.s; Çimento as 9.80 
Reji ! . JS Ünyoıı Del. -.-
Slr. Hayriye ıs.- Şark De;ı. -.-

Merkez Bant.ası 61,75 Balya -.-
U. Sigorta -,00 Şart 111. ecıa -.-:-
Bomontl 8.'ls Telefon -.-

-latlkrazlar - tahviller-
• t9S3Tilri Bor.I 75.40 Eltitrlt -.-

• il 2!',30 Tramvay 31,70 
44-
4295 
4?.ll~ 

• - m 2:<.30 Rıhtım 
lıtlirhıOahlll I 99 - • Anadolu 1 

l
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19,S A J\I IO, - A ııadolu JJI 
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l,40 
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Çarpmba PefF.mbe 

Takvim ı 92 cı te§l'in 202 el te~ır 
======122 Şaban :.!3 Şaban 

GUn dotuııu 
GUn batışı 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

lklııdi namazı 

Akpm namazJ 
Yatsı namaı.ı 

Imaak 
Yılın geçen günleri 
Yılın kalan günleri 

6 52 6,:'i3 
16 47 16.47 
5,52 5 53 

11 59 12 00 
14,32 41,31 
16,47 ] 6,47 
18 2:3 18.23 
509 511 
321 :ı22 

44 4:J 

ZA.Y1 
An asıl Giridin Kandiye ahalisin

den iken Dursa. Vilayetinin Gemlik ve 
Mudanya kasabalarında iskan edilmiş 
olan müekkillcrim mübadil Hasan oğ-

lu l\lesanaki İbrahim n Fatmanın 1771 
numaralı dosyaya müstenit mübadil 
bonoları ile gayri mübadil Yusuf oğ. 
lu Naminin ga)Ti mübadil istihkakı· 
na mütedair olan mazbatası zıya.a uğ
ramış n yenilerin istihsaline müra • 
cat edilmiş olduğundan eskilerin bük 
mil olmryacağr. (V. No. 11098) 

Girit Kandiye mübadillerinden Mu 
danyadrı Halit paşa mahallesinin Ali 
Fuat sokağında 21 numaralı haned~ 
Hasan Nuri. 

Kadıköy birinci sulh hukuk ha. 
kimliğinden: 

.KadrköyUnde Muvakkıthane cad • 
desinde 33 No. h Ruvayyal pazarrnda 
iken halen :nerede olduğu bilinmiyen 
Mustafa Razi'ye; 

Bahire tarafından aleyhinize a -
çılan tahtı isticarmızda bulunan Ka
drköy Cafer ağa mahaJlesinin Mühür 
dar cadde.<dndc 5 sayılı hanenin tah
ribatmdan dolayı yüz otuz Jiranm 
tahsili hakkındaki dan Ur.erine na -
mınıza yazılıp tebliğ için gönderilen 
davetname mezkur dükkanı terkede -
rek Dursaya gitmiş olup Borsanın 11e 
tarafında bulundu;;unuz bilinmediği 
beyanile bili\ tebli.i! geri gönderilmit 
ve Bahire vekilinin iı:.tc~ile hakkınzda 
ilanen tehliğat icrasına karar veril .. 
miş olduğundan muhakemenize ba ı 
kılmak üzere tayin kllman 11-12-935 
çarşamha günü saat 10,.'30 da mahke • 
mede bizzat ,-eya tarafınızdan mu.sac). 
dak vekf•letname ile bir vekil gön • 
dermediğiniz takdirde diğer tarafın 
isteğile hakkınızda gıyap karan fttf. 
haz olunacağı H.U.M.K. maddeyi mali 
susası mucibince tehliğ makamma ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

Beyoğlu 8 üncü sulh hükuk ht!/dm. 
liğinden: 

Yasef Kazesin Beyoğlunda Şahsa • 
var mahallesinde Karanfil yokuşunda 
Modern apartımarunda oturan Nesim 
Sarfati aleyhine açılan 200 lira ala • 
cak davasından dolayı dava arzuha • 
1i da\'a edilenin hali hazır 

ikametgahı meçhul bulunma -
sından naşi dava arzuhali tebliğ edi
lemediği anlaşılmakla istek ,·eçhile 20 
gün fasıla ne ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiş Ye muhakemesi 12-12 
- 35 saat 14 e talik edilmiş olduğun· 
dan işbu gün n saatte mahkemeye 
gelmediği ,.e tarafından bir vekil gön
dermediği takdirde gıyaben mahke • 
meye devam olunacağı davetiye teb • 
liğ makamına kaim olmak üzere i1an 
olunur. (V. No. 11100) 

DÜZELTME 

illa iki tayyare filosu, Makalle ce
l" f bunda. Buia mevkiinde muhte -
~· Habeı tahıidatı ketfetmi,ler • 
~ Sırtlarda mevzi almıı bulu -
~7.00Q kitilik kadar Habeı 
ı- etleri, Üzerlerinde dolatmak
tilfola.rı tayyarelere silah, makinela 
~ek Ve birkaç tayyare topu ile a• 
~rnıılardır. Bütiın tayareler 
"a • ~a delik deıik olmu§ ve bir 
h alcinııt bacağından ağır surette 
ı- rala~ııtır. Kont Ciano'nun 
• )')'areıı Makalle civarında yere 
llıııaeye nıecbur kalırken Hauıien 

Yağmurlar Habeılerin Oga _ Şişlide Arpasuyu sokak 6/2 No. da 
mukim iken elyevm ikametgahı meç . --- - - --------

deni müdafaa etmelerine yardım bul bayan Hatice Elmaza: 

Gazetemizin 1-11-3:> tarihli nüs
hasında çıkan lstanbul dördüncü le· 
ra memurluğunun 934 • 1297 dosya nu. 
maralı ilanın dokuzuncu sabrında • 
ki (28-10-935 günlemeclne rastlıyan 
eOmle!o!fndekl) tftrihin 28-11-935 gUn 
temecJne rasthyan olacağı yerde seh
YP.n ' 'e daktilo hatası olarak 28-10-
3;; yazılmı.., olmakla i,.bu tarihin 2S-
11-93:> olacağı tashihcn ilan olunur. 

etmektedir. Askerlerinin 11hhi du- Bay Osman Sermete olan borcu -
rumları mükemmeldir. nuzdan dolayı İstanbul 2 ci icra.qın • 

ERITREDEKI KOLLARIN dan :tv1291 ı:;ayıh dosyası mucibince 
HAREKETi 29--P-3:1. 21-9-33, 8-11-33 tarrhli 

celselere ademi icabetiniz hasebile 
Roma, 19 (A.A.) - "Resmj hakkınızda bir ay müddetle iH'ınen 

bildiriğ,, Eritre kolordusu, Rem•ı tebliğat icrasına karar nrilmiştir. Mü 

rafaa günü tayin olunan 21-12-3:> 
tarihinde saat 10 .. '30 da İstanbul icra 
hakimliğinde bizzat ,·eya bih·ekale ha 
zır bulunmanız ı·c a!:si t:ıkdlrde ade
mi huzurunuzla mürnfaa icra ' 'e tet
kikat yapılacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilinen tebliğ olunur. 
(Y. No. 11094) 
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lstanbul Belediyesi 

" 
Eleklt·ik hnva ~um pa makinesi 

Buji (°fırçası) beheri 100 kuru, 
Joota muhtelif bebe ri lSO kurut 
İ!;sinden kuderi orta boy kudere beheri 350 kdru~. 
Büyük boy sünger 100 kuru§. 
Mersedes T epreya! baltası 300 kurut 
İyi cins sarı tüz bezi 25 kuruş. 
B:.ıji ( şam biyon ve boş) 7S kuruş. 
3 tonluk ağaç kriko 2500 kuru,. 
Bir buçuk tonluk a ğaç kriko 2000 kuruş. 
Manyato anahtarı 2 5 kuruş. 
Karbiretör meme a nahtan SO kuruş. 
Manyato kömürü (Of ve marelli) 30 \curuf. 
Muhtelif otomobil sigortası 2S kuruş. 
Şaft mili lastiği 400 O kuruş. 
ldrolik firen piston muhafaza lastiği 500 kuruş. 
Kompile manyato 1 0000 kuru,. 
Manyato kömürü B enz ve ·Mersedesler için 350 kuru1. 
Manyato pilatini (boş ve Marelli) 375 kuru§. 
Supap iğnesi 120 ku ruf. 
Supep iğnesi 150 ku ruf. 
Sıcak yama 7S K. 
Soğuk yama 60 K. 
Sıcak yama makine si 100 kuruş. 
Otomobil cilası 150 kurut. 
Zımpara macunu 65 kuru§. 
Baklalı mantenetör kayıtı 350 kuruf. 
Firen balatası muhtelif genitlikte 500 kuruş. 
9. M. M. kalınlığın da frerı teli ıs kurut. 
Kavuçuklu kablo üstü telli 30 kurut. 
Hava pompası 400 kuru§. 

Elektrik için muhtelif sigorta 10 kuruş. 
Seyyar elektrik el lambası kablo ile beraber 500 K. 
Vult ve empermedir. Cep için 509 kuru§. 
Muhtelif otomobil ampulu 50 kurut. 
Kurt marka büyük pil 120 kuru . 

El feneri 80 K. 
El fen eri pili 25 K. 
El feneri ampulü 6 kuruş. 
Büyük kutu bant i zola 30 kuru§. 

Kırmızı boya teolin marka 180 kurur 
Siyah boya teolin marka 180 kuru§. 
Beyaz boya teolin marka 180 kuru§. 
Kurıuni boya 180 kuruş. 
Almiyon boya teolin marka 300 kuruş. 
Vernik teolin marka 2SO kuruş. 

Muhtelif boyda ip 80 kuru§. 
Muhtelif boyda ra diyatör lastiği için kolya 
Ala hortum için kol ya 
Muhtelif boyda ma kah ucu 
Muhtelif boyda ma kah ucu 
Turnevida muhtelif boyda 
Saplı çekiç 
Fırdundu 

Yağdanlık. 
Tel saplı motör fırçası. 
Demir destere kolu 
Kurbacık 

Kırık olu Amerikan markalı seri anahtarı 
Pense 
Muhtelif eğe 8 -12 - 14 pusa kadar 
Vantilatörlü demirci ocağı 
Karbit fen eri (muhafazalı projektörlü) 
Benzinli el gaz ocağı kaynak için 
Çok devirli zimpara tat ı komple 
Radiyatör lastiği 50 - 75 M. M. kutrunda 

3 sandık Pafta takımı muhtelif 
50 adet İngiliz anahtarı muhtelif boyda 
20 

" 
Yedili çift ağızlı anahtar. 

5i) ,, Klasör pirinç ve nikel. 
son 

" 
Muhtelif boyda çelik civata 

5 J) 
25 kiloluk ayaklı tezgah mengenesi 

30 ,, Benz motör pompa la hortum lastiği. 
50 ,, Benz Mersedes arazöz alarakor lastiği 

100 ,, Hortum fırçası 
50 ,, Hortum makarası 

100 ,, Ala sepeti maa bez 
lS ,, Büyük boylu tenekeci maka11 

100 ,, Muhtelif boya fırçası 

ıso 
" 

Fener beki (karbit için) 

800 " 
Muhtelif No. da zimpara kağıt ve bezi 

iıanıarı 1 
Muvakat teminatı 

52,5 Lira 

298,50 

.. 

29,50 

80,50 
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Siyasal okulu satınalma bilgiler 
komisvonu ., başkanhğındanr 

Okulumuz talebesi için alın .. cak olan 600 • 750 metro yerli ını· 
lı elbiselik kuı~af açık eksiltmeye konulmuştur. Bir metrosunun ın.tı· 
hammen fiatı 5SO kuru' muvakk.•• ter.ıinatı 310 liradır. isteklileri~ 
ıartnamesini r.famek için Yıldı~ri, ok::l kalemine ve eksiltmeye gi~· 
mek iç~n 2-12-93S salı günü '\aat 1~ de Fındıklıda Güzel San'atla.' 
Aka:iemisinde toplanacak olan k ı misyona müracaatları eksiltıneniD 
saat 16 da nihayet bulacağı ilin :> lunur. (7221) 

Einniyet işleri u~ Direktörrlüğünden: 
1 - Zabita memurlarmln 93S senesi ettJiselerinin oeher takıoı• 

nın muhammen fiati 500 kuru,ta~> azı 4773 çoğu 5000 takım elbise· 
nin dikim\ 20 gün müddetle ve kl1. palı zarf usuliyle ekailtmeye kO' 
nulmuıtur · 

2 - ihalesi 29 - 11 - 935 Cuma günü saat 1 S de Emniyet 
lıleri umum mü~ürlüğünde teıekkül ede-:ı komisyon huzurundll Y"' 
pılacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye.girecekler 22 50 liralık muvakkat teminat ınel<' 

tubu veya makbuziyle 2490 sayılı kanunun 2 3 cü maddelerinde ya.' 
zılı belgelerle birlikte tf"klif mektuplarını ihale saatinden bir saat e'i' 
vel komisyona vermeleri. (3311) (7047) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Mevcut evsaf ve nümuneıine uygun "10150,, lıra~ık sadeyai' 
~zıpalı zarf usuliyle Jandarms Gend K. kurağında satınlllma k,,ıniS' 
rommca 2,7 - 11 - 935 Çarıamba günü saat onda satın alınacaktır· 

2 - Bir kılo sad~ için dok$an kuruı biçilmi' ve ilk teminstı 
?61 lira 25 kuru§tan •baret bulunıauıtuı. 

3 - istekliler parasız olarak ıartn~mesini her gün komi..syol1' 
dan alabilirler: · · · 

4 -· Eksiltmeye . girmek istiyf'nlerin teminat makbuz ve'f' 
l:>cınka mektuplarını eksiltme saati1111en bir saat evveline kadar ko' 
,,.,~ayona vermi' olmaları. (3303) (7045) 

Yüksek ·Mühendis Mektebi arttırf1l9 
ve eksiltme komisyonundan: 

Mektep L.ıboratu v:J.rı İÇİ&l 7 - 11 - 935 tarihinde kapalı ısrf 
ile alınacağı ilan olunan 9600 tira kıymetinde ve 100 beygir ku""e 
tinde ki Türbo elektrik cihazına verilen fiat gali görüldü?,ünden .şb\l 
cihazın 2S - 11 - 93~~ saat 14 de pazarlık ile alınacağı j !arı olu11"'' 

25 Şi,e Şallak macunu 
30 düzine iki ağızlı demir de stere 
50 kutu Dokuz tırnaklı ka yı§ raptiyesi 
20 Kilo Yağlı pamuktan salmastra 
10 

. Amyat ipi . ,, 
10 ,, Pulu ile beraber per çin çivisi 
50 ' Kilo Muhtelif boyda 

0

Çİ vi 
ıs " 

Nitatır 

50 ,, Kalay 
100 

" 
Bakır tel nümuneai gibi 

50 ,, Kalvanizli tel 
100 Metre Düz vantilatör kayı tı 45 M. geni,liğinde 
50 ,, Jeneratör lastiği 50 M. M. genişliğinde 

100 ,, • Hava pompa li.stiği 
150 ,, Tel halat 9. M. M. 
100 " 

Lastik hortum 1 1/ 2 
ıs " 

Benzin ve yağ süs geç teli 50 M. M. 
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