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Fransız kabinesinde buhran b~şladı 
Gene Gazetemiz 

19 yaşında 
;; ~ ::. -==~ 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 

F evzipaşa - Diyarbekir. 
hattı bugün açılıyor 

Konuşacaklar! 
~abeş işi etrafmda görüşmelere 

Pariste tekrar başlandı 
ifa beş hükumeti mütecavizi mükô.f atlan
dlracak bir teklife itibar etmeyecek 

On •ekiz yıl V AKIT adıy• ,ı 

la çıka? a_cızet~miz geçen yıl 60 milyon liraya mal olan hattın 
22 lkıncıte§rınde KURUN . 

a~ı~ı alml§tı. Bugün gazete· UZUnlugv U 505 kilometredir 
mızın KURUN adını alııının . 

~ Pariı, 21 (A.A.) - İtalyan · 
kt abeı anla§mazhğının halli hak 
b ndaki diplomatik görü§melere 

l 
Ugün Pariste tekrar ba§lanacak 
lt. 

I ?.vr gazetesi, B~y Lavalin dfö 
dttgılız büyük elçisi ile mülakatın 

4, zecri tedbirlerin balyada he 
~le ~etirdiği şiddetli akisler do 
h Yıııyle, müzakerelere derh~t 
t\~!Janması lüzumunu kaydettiği 

1 Yazıyor. 
Gazete, Parise yalnız İngiliz 

tkap~ri Petersonun deiiil ayni :za 
~anda bir ltalyan eksperinin de 
tel-. ğ' . b'ld' . ..... e mı ı ırıyor. 

k Bu eksperler Fransız dış ba-ı 
lnhğının eksperiyle bir anlaş-

Kara 

Bay Laval 

ma esasını müzakere edt"<'akıe~ · 
dir. (Sonu Sa. 6 Sü. 3) 

ikinci ve VAKıT'ın kurulu-
funan on dokuzuncu yıl dö
nümüdür. Doldurduğumuz on 

. ıekiz yıl içinde, gcızetemfa 

ulu• hizmetinde en temiz bir 
duygu üe çalqmqtır. 

Haaiıeleri oluğu gibi gör· · 
mek ve gö•termek, bu hadi· 
ıeleri yurt bakımından tahlü . 
ederek ulu•al yQfaY1fımıza 
faydalı olmaya çalıımak, ya 

zılarımızda ıaha claygu, clü
ıünce ve menfaatlere yer ver
memek on .ekiz yıl takip et
tiğimiz ve bundan aonra da 
takip edeceğimiz meıleğimi~ 
dir. 

Sayın okurlarımızdan gör· 
düğümüz değerli teveccüh 

\,;,. 'ltv.vvetimizdir. . "' 

. . 

Cümuriyet liükWnetimizin de
miryolu eiyaaaaında bugün yeni 
bir zaf e::-ini daha kutluluyonız: 
F evzipaıa - Diyarbekir hattı, 

Banndırlık Bakanımız Ali Ç4;tin-

. ' 

kayanın baıkanlığı altındaki bit 
Kamutay heyeti tarafından bı.p 

gün aaat on bette !örenle açılıyor~ 

(Sonu Sa. 7 Sü. 2) l enizde fırtına ·ın;a~~ hü~u:e~i 
~İr Türk yelkenlisi Bulgar sahil!erinde Iü;~~~n: 1;:j;~;·k Haliç Şirketi: bu akşam 
aya ara çarptı. Altı tayfa kayboldu Tahran, 21, (A.A.) -Efgan . . d. . . . 

• hükumeti, Türkiye, lran ve !rak Bele ıyeye· aerıyor llh J t • f l hükumetleri arasındaki ademi te- eJ ~ 
•6CUQ IS eqeıı vapur QYQ ~i~~. paktına iştiraki kabul et · · · . · .· ~ ; · • · .. 

d d 'l • ---Şirket memurları bugün topla11acaklar, 
qar ınz e l enuqor 8 ayan le~ r 9 yazılacaklar, yalından .baŞlıyarak . 

~~ Sots:a, 21 (A.A.) - Karade ·_ BlR YUNAN VAPURU KARA· B • T ... k • • B J d• ' ı. .· ı . · kJ 
llıesa~llerinde fıtına hüküm sür- . YA OTURDU p lr Ur genCIOI e e tye D3~1~8 Ç~ .~Ş3C3 31 
ıattedır. Bütün deniz ınünaka - Mosl\ova, 21 (A.A.) - Kara-
]i.} kesilmistir. Bir Tütk yelken - denizde çıkan şiC:detli bir fırtına 
..,ı sah·ıa .. ı ı · kaybettik 

hat ı e {aya ara çarpmış ve üzerme Nereide ismindeki Yu . 
~U lllıştır. Tayfasından bir kısmı nan vapuru iki demirini kaybede- p . A l _, k. 
lılı~arı}abilmiştir. 6 kişi kaybol - rek No,·orosiska süıiiklenmiş ve arıs - mlJellS IJO unua ı 
~ll~~uı·. Burgaz yakınında iki vu- orada karaya oturmuştur. İtalyan acıklı kaza 
d/f1mdat işareti göndermekte ise Holaita vapuru da mühim hasar . 
b-ta Iliına yardıma imkan bırak . lara uğramrştll'. Tayfasının aki- Parjs, 2l, (A.A.) - Havas a · 
~kllıaktadır. Sahilde bir kaç ev beti belli değildir. j:ınsr bildiı iyor :. 
1llı' 1I?ıış ve üç evi riizgar sürükle- Atatfü k'iin himayelerinde Lon 

Ştır clrada tahsilde bulunan Bayan 

~.·1c •• şarkın en (;u~~·.3) ~:~~:~ ~~i~~1d~~~=~n~:d~~:is· 
( Calais ekspresinden bir k<\za ese-

ri olarak düşmüş ve aldrğr ağır ya 

·şebrı· = A 1 kara ralar neticesinde nakledildiği A 

Ank«r«daf!_J!ir BÖTÜlJÜ§: Emniyet abideaı 
<Yanaı 7 nci sayfada~ 

ıniens hastahanesinde vefat etmiş. 
tir. 

Paris, 21, (Kunm) - İngilizce 
öğrenmek üzere Londraya giden 
ve Türkiyeye dönmek üzere Fran. 
·aya geçen Zehra Aylin, Calaisden 
t!·enle haz:eket etmiş, daha sonra 
Amyens demiryolu kenarında ö · 
liiın halinde bulunmu.~tur. Am · 
yens hastahanesine götüıiilmüş ise 
de alman bütün tedbirlere ra~ıınen 
ölmüstür. 

Zeİ1ra Aylin Türk İstiklal har 
hinde şehit düşen bir TUrk zabi . 
tinin k!ZI idi. Atatüı k bu şehit 
yavnIBunu himayesi altma alımş 
,.e parlak bir tahsil görmesini te 
ınin etmiştir. Fransa hükumeti ta
ziyette bulunduğu gibi Türk elçi · 
liği de taziyet ve teessiirlerini bil 
dinniştir. .. .. . 
Yabancı diyarlarda il~m uğrundo. 

çal§an bu değerli Türk ge~cini bul 
§ekilde kaybetmemizi büyük bir 
teenürle kaT§odıyoru:ı::. 

Haliç ıirketi bu akıam saat 
dokuzdan sonra belediyeye geçe
cektir. Dün vali ve belediye reisi 
Bay Muhittin Üstündağın başkan
lı ğında belediyenin alakadaı ıef
leri toplanmıılar, ıirket be!ediye
ye geçtikten ıonra seferlerin nasıl 

Haliç şirketinin fabrikasında 

çalıtan iıçilerle kaptan. çarkçı, a• 
te§çİ, biletçi, iskele memurlan btP 
gün Akay idaresinin doktor oda
sında toplanacaklardır. B1:nlar 
kaydedildikten ve vazifeleri ta• 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

tanzim edileceği etrafında görüş-
~~~~~~~~~~~~-

mü§lerdir. Bunlar geç vakit bi · ı 
talimatname şeklinde tesbit edil l1etafizik nedir? 
mistir. 1 H ·a ,. D · eı eggen m yazıp oçent 

Dl'niz ticareti müdürlüğü ile Thlazhar Şevket ve Suut Kema . 
Akay idaresi i~letme itinde ~eknik lin terceme ettiği bu kitap sa 
ve ihtisas bakımından belediyeyt" 1 tışa çıkarılmıştır . 
yardım edeceklerdir. Talimatna· Dün ve yarın te:·ceme kiilli · 
mc Deniz ticaret müdürliioüne J ~;atında 46 mcı kıtap olup 25 1 

-> • ıııı~ur. 
kaymakamlara. emniyet müdürl~· 
ğüne bildirilmiştir. · 



z kabinesinde buhran 
osqalistler Lô.vali itham ediqor 

Paris, 21, (A.A.)' - B. Lava), f encümenindeki ar:kadaılarını, teş l 
bilhassa frangın hafif düpesi ve rinievvelde ilk kıraatle alınan ka· 
15 teırinisanide biten hafta içinde rarlarla, bugün ikinci kıraatte de, 
bir milyar frak kıymetinde altm sebat etmeye memur etmiştir. 
çıkması yüzünden !kabinenin bir Soıyaliıtlerin netrettikleri teb · 
bU ran arifesinde bulunduğunu liği, Baıbakanı f a,ist tefkilatları 
hissederek parlamentoyu 2 veya ile birlik olmakla ittiham etmek • 
hut 3 birincikam.m tarihinde top- tedir. 
Iantıya çağmmağa karar vermi§ - Paris, 21 (Özel) -Parlamen -
tir. tonun toplanması yaklaftığı için, 

Paris, 21, (A.A.) - Birçok say- gazeteler iç durum üzerinde fi -
lavlar, parlamentonun 28 teırini kirlerini yazarken sosyalistlerin 
sani gÜnÜ ife ba§lruna.sım istemek büyük bir hücuma geçeceklerini 
tedirler. Çiinkü parlamento bu bildiriyorlar. Buna kartı "Le 
tarihte toplandığı takdirde, Limo- Jour .. gazetesi şöyle demektedir: 
gea hadieel~ri üzerinde göriifme • "Dün hükumet birinci partiyi 
ler yapıldıktan sonra 3 ki.nunuel· kazanmııtır. ikna ıuretile kabine
veklea iti:baren bütçe müzakere ~ yi düıünnek iıtiyen ıoıyalistlerin 
lerine batlaıwnaıı kabil bulunmak bu husustaki ümitleri bota çıkmıt-
ta~. tır.,, 

LAV AL JTHAM FDILIYOR Radikal aoıyalitt olan L'Oeuvre 
Pari., 21, (A.A.) - Bütçe mü- gazetesi de fu fikri ileri ıürüyor: 

vueneei :pıeeelesi hakkmda, S.F. "HükOmetin parlamentodaki 
1.0. eo.yalilt gunıpu, ber türlü çarpıtmayı atlatabilmeai için bir
mibalrereyi reddetmeye karar ver tiklere kartı hemen harekete geç
mi, ve sayl'aYlar lnmıhmun finana meıi liz1111dır. Çünkü Dalac:lier'nin 

söylevinden sonra radikal sosya -
listlerin de sosyalistlerin kabine -
ye itimat edilmemesini teklif eden 
takrirlerine iltihak etmeleri ihti
mali meydana çıkmııtır. 

"Petit Parisien,, de hükOınetle 
partilerin uyutmaıı kabil olduğu. 
nu söyliyerek ıunları ilave etmek
tedir: 

''Gerek bütçe, gerek emima· 
meler hakkında hüktimetle finanı 
komisyonu ar~ında uzla~ma ya
pılabileceği ve birlikler meaele
ainde de, hükii.metle sol partiler 
arumda uzlqmanm katiyen 
imkansız olmadığı anlatılmakta• 
dır. 

Parlamento üyeleri, bir kabine 
buhranına meydan vermeden ev
vel çok dütüneceklerdir. Bugünkil 
görüımelerin 'bir uzlaıma ile neti· 
lenebilaceiine kanaatimiz var . . 
dır.,, 

e::;:::ı:=;:=::=z:===========--=-======== 

Kahirede kargaşalıklar 1 

yeniden başladı! 

Yunan Kıralı 
ltalya kıralı ve Musolini 

ile görüştü 

..., nu ,,,,.,.. .. a ız:xıs J 
ltalya - Habeş har'!l ' 

211111935 te 

Askeri Vaziyet 
Cenup cephesinde 

Birkaç güne/enberi cepheyi tetkik etmek üzere tayyar~ Ue 
hareket edeceği büclirüen Habeı imparatorunun nihayet cettOP 
cephesine giderek bu seyahati yaptığı ve Harar, Cidrra ve Dire' 
vodayı ziyaret ve tefti§ ettiği anla§ılmıgıtr. Habq lmparatDfO 
bilhasıa ltalyanlardan iğtinam olunan' tankı görmÜ§ ve ordtt· 
sunun tli.iplirıinden memrıuniyet göıtermi§tir. 

§ Cenup cephesinde ltalyan ilerlemesinin durdurulduğuna tJl 

~ yağan yağmurlarırı bu durgunluğu uzatacağına bakılırsa birlı~ 
I gün için bu cephecle mühim bir hacli.e vukubulmıyacağı toJıttl'" 

J edüir. 

= Şimal cephesinde 
'E Şimal cephe.inde vaziyetin Habegliler lehinde devanı ,ıti· 
İ§l ği görülüyor. Röyter Ajansının ltalyan orduıuna refakat cJefl = 

§ ayları cepheyi tetkik ettikten ıonra havanın, dağların ve yo!"'1' 
luğur Habeflilere yardım eclen iiç müh;m amil olduğunu aıJal· 
maktadır. 

Bu aylara göre ltalyanların muvcuale ıi.temi günclen fÖ 
ne müıkülleımekte, yapıları yollar ıüratle bozulmakta, hattô °' 
lcilt ve zift ile clöıenen yollar üç haftadan fazla dayanamanıalr 
tailır. Bunun için ltalyanlar, deve, katır gibi canlı nakil vtJ61llf 
larınclan iıtilculeye çall§maktadırlar. Ayni . aytar ltalyani~ 
Makalleclerı ileriye bir tek tekerlekli vantayı harekete geÇİfl' 
mediklerini ilave ediyor. 

Habq hükfimeti birkaç uün önce Makallenin cenubotıd0 
vukubulan •avcqta Habeılilerin binlerce maktul verclikl~·ittl 
clair intiıar eclen haberleri tekzip etmekte ve bu ıaVCJ§ta Habef 
!ilerin topu topu 30 maktul, 50 yaralı verdilllerini anlatmaktadıf· ı 

Düne nisbetle vaziyett' önemli bir Jeğifiklih g::.::J 
mcyo~ * * * 
psnrı•t:a:ı ;ıMH :US PIH .. .-HllliJt.,,..llllınMa##lllltlımı!lll•lllia-lflflttı ~ 

Tramvaylar taşa tutuldu. Vataniler 
l 1gitizlere baykotaj yapmaya başlaClılar 

Kondilis istifa • • 
edecek Şimalde Çın Muhtariyetı 

Roma, 21 (A.A.) - Yunani1- s · D •• ••' 
tan kralı, Panteonda İtalya kral· uya uştu 

\ 

K:lbite, 21 (Kurun) - Beaiml 
Paşanın siyaseti ve lngiJtere hü -
l.umctinin Mısıra karşı hareketi • 
ni protesto için tertip edilen ma -
tem günü öğleye kadar hadisesiz 
geçmittir. Yerlilere ait dükkanla
rın hemen hepsi kapalıydı. Nas -
yonalist fırkanın önünde t~lanan 
talebe genç bir Mııırlı kızın ate§· 
Ji söylevini dinlemi9lerdir. Fakat 
öğleden sonra yeniden kargqa -
lıklar başlamı§, tramvaylar, oto • 
mobiller ta§a tutulmuttur. Zabı -
ta hB.vaya atq etmi§tİr. 

M11!r kabinesi durumu incele
mek icin bir toplantı yapmııtır. 
Zabıtamn iıyana müdahalesi şek
li tetkik edihnif bir anket yapılma 
•ına karar verilmiıtir. Potiı göı -
tericiferi dairtmak için ateıli ıi
lih kullanmamak huıuıunda kat'i 

---Ingiltere Süveyş 
komutanını değiştidi 

Kahire, 21 (A.A.) - lnıiliz
ierin Mnırdaki ılie] hazırlıkları 
devam etmektedir. Süveyt lima• 
nını11 Mııırlı kumandanı deiitti
rilmit ve yerine bir İngiliz getiril
miıtir. 

skenderiyede manevreler 
Londra, 21 (A.A.) - Burada 

belirtildifine göre bugün isken· 
deriye açıklarında yapılmakta o

lan İngiliz donanması talimleri 
normal talimlerdir ve bundan do· 
layı birçok zaman evvel Mısır ile
ri gelenleri bu talimlerde bazı"' 
bulunmağa davet edilmi§lerdi. 

yin edildikten ıonra yarın sabah• 
tan itibaren belediye namına ça· 
hşmaya ba§lryacaklardır. Şirketin 

servisle alakadar olmıyan memur
lan hAkkmda henüz bir karar ve
rf.lmerni~tir. 

Bu gece vapurlann son seferin
kn sonra belediye namına bir he
yet biitlin iskelelere, işletmeye 

~ealiik malzemeye1 vapurlara 
el ko,acaklardrr4 

emirler almııbr. 
Misır milliyetperverierinin müf 

rit cenahı olan vatani grupu 1ı -
kenderiye açıklarında batbyan in 
gilir manevraları dolayısile boy • 
kotaj ilan etmiflerdir. 

Kahire, 21 (A.A.) - Bugün• 
kü tezahurat esnasında elli ki~i 
tevkif elunmuıtur. 

Nasyonalistlerin merkezi önün 
de 200 kadar tezahürcü polislere 
hücum ederek bunlardan yedisi -
ni yaralamışlardır. 

Tramvaylara ve otobüslere hü
cum edildiği zaman da bazı yol• 
cular yaralanmıttır. 

Akpma doğru tehir sakın ha
lini yeniden almııtır. 

ltalyadaki lngiliz 
bankaları 

Roma, 21 (A.A.) - lnıili'Z 
bankalarının bazı muameleler 
yapmaaı menedilmittir. Bu ban
kalar, yabancı bir hesabı bqka 
bir yabancı hesaba nakledemiy.,. 
ceklerdir. Fakat ltalyadaki lnıi· 
liz bankaları muvazenelerinin 
bloke edildiği yanhıtır. 

On sekizler komitesi 
toplanıyor 

Cenevre1 21 (A.A.) - Bay Dö 
Vaseoncellıu, On sekizler komi· 
tesini gelecek hafta için toplantı
ya davete karar vermiştir. 

Komite, ambargonun muhte
mel teşmili ve bilhassa petrolun 

da ambargoya tabi maddeler ara
sına ithali itini tetkik edecektir. 

Fransız akademisinde 
yeni üyeler 

Paris, 21 (A.A.) - Tarihe: 
l.ouis Gillet ve romancı Goergeı 

Duhamel, Fransa Akademisi üye·ı 
liğine seçilmişlerdir. 

larmın mezarlal'ına, ıolll'a vatan • 
aı.-ı.- ..... -~ı --ı. .... ;&& ...... - , 

::~1ç~~e~;ak~~~::iı~~~: Komintağ kongresi bir "Çin MiUetlefl 
bul edilmiıtir. K • } l dİ 

İtalya kralı, Yunan kralı Yor - ODgrest,, top amaya \3?ar ver 
•iye annacida niıanmın en büyük 
rütbesini vermİ§tİr. 

Atina; 21 (Kurun) - Kati -
merini gazetesi, genel af mesele • 
sinde bakanlar arasında anlat -
mazbk çıktığını yazıyor. Batba • 
kan general Kondilis, genel af ka
ramameıinin imza için krala gön
derildiğini tekzip ettiği ıibi Baş -
bakanlık kalem malııuıu da kabi
nenin henüz af meselesini incele
mediğini teblii etmittir. 

Atina sıyasal çevenleri, kralın 
pazartesiye kadar millete hitaben 
netredeceii beyanname ile bera -
her genel affı da vereceğini mu -
hakkak görüyorlar. 

Harbiye bakanı general Papa
ıos, affedilecek mahkUm zabitle
rin vazifelerine iadesi varit olma
dığını ıöylemittir. 

KABiNE KURMAYA KlM 
MEMUR EDlLECE? 

Atina, 21 (Kurun) - Kral gel· 
dikten ıonra Mihalakopuloı ile 
Metaksas kabineyi teşkile memur 
edileceği rivayetleri burada do -
la§ıyor. Bu şayialar hiç bir taraf
tan teyit edilmemi9tir. 

Atina, 21 (Kurun) - Başba • 
kan Kondilia pazartesi gecesi is -
tifanamesini verecektir. Kondiliı 
istifası ile beraber bir de durum 
hakkında hazırhyacağı muhtırayı 
kra1a takdim edecektir. 

MEKTEP MEZUNU KADRO 
HARiCi ZABiTLER 

Atina, 21 (Kurun) - Kondilis 
kadro harici zabitanın tekrar aı • 
keri hizmete kabul edilip edilemi· 
yecekleri sualine, mektep mezunu 
olan zabitlerin kabul edileceği kar 
şdığını vermittir. 

MET AKSAS iLE CALDARJS 
ANLAŞTILAR 

Atina, 21 (Kurun) - Metak -
ıaı ile Çaldariı araımda bir anlat 
rna hasıl olmuttur. Her iki durum 
hakkındaki kanaatlerini bildirir 

Pekin, 21, (Kurun) - Kuzey ı 
Çin muhtariyetinin ilanınm te · 
ehhürü Japon Dıt Bakanlığının 
milletler arasında ihtilatlar çıkma 
smdan korkmasından ileri gelmek 
tedir. Çinliler Luvadantazdan is · 
tifade ederek bazı kararlar ver -
mitlerdir. 

Şanghaydan gelen haberlere gö 
re Japon büyük elçisi ile Mare§al 
Çan Kay Şek uzun bir mülakat 
yapmıılardır. Nankin hükumeti şi
mal illerinin ayrılmasını kabul ve 
Japonyaya kar~ı da harp edemi · 
yeceği için bilıhaıaa kuzey Çinde 

Çin-Japon elbirliğini temin edecek 
ve kabulü mümkün olacak bir for-

mül aranmaktadır. 
1
a 

Nankinden gelen haberlere eti 
re Kominig kongrası 935 ıeJJtı•' 
ıonunda daimi temel yatall111 ,,. 

bulünden evvel Çin milletleri ~~it• 
grasını toplamaya karar verrıı1t el~ 
Bununla siyasi ve siyaset de11' 
ne son verilmiş olacal<tır · 1 1'"ıe Tokyo, 21, (Kurun) - . dııf' 
Çinde muhtariyet hareketiııırı tıJf• 
ması hayal inkisarı doğurıııuf tı•· 
Sü Bakanlığı adına bir zat b~t et· 
reketin inki§af edcreğini il~' Çil' 
ti·klerini, fakat bu i~ dahili bırlc et 
meselesi olduğu için müc:laha 
miyeceklerini aöylemittir. 

Dobrice muhacirleri 
Bu kış Romanyada mis~fir 

kalacaklar 
BükTeı, 21 (A.A.) - Meni • 

min epey ilerlemesi üzerine, Türk 
hükfuneti bu aene Dobrıca muha· 
cirlerinden yalnız bir kısmını ve 
bilhasaa mallarını daha evvel tas-
fiye etmit olan sekiz bin kiıiyi 
kabul etmeye karar vermi§tir. Bun 
brdan 2500 Ü daha evvel lıtan -
bula hareket etmitlerdir. Geri ka
lan 5500 kiti pek yakında gelecek 
olan vapurlara intizareiı, Kösten
cede muvakkaten camilere ve mi
safirhanelere yerleıtirilmiıler • 
dir. Romanyada bütün itlerini hal 
letmit olmalarına rağmen bu se -
ne hareket edemiyecek olan Dob· 
rıcanm geri kalan Türk ahalisi iki 

__ d __ l_ll_llQ ... M.,_Jlll-.... ll•M----~htınlllN~ll~MI•"' .......... 

bir muhtırayı krala vere"eklerdir. 
Atina, 21 (Kurun) - Kral Jorj 

ltalyada kraldan sonra Musolini 
ile de görüJmüştür. 

• 1 tıJ•1' 
hükitmet arasındakı an •Je 1'tt1 

tevkifen bulundukları. Yd-ıeeelı • 
geçirmek üzere miaafır e bu }ııJ • 
lerdir. Romen memurları dbitl;,i 
ıusta icap eden bütün te 
almıılardır. 

Anadolu ajansının notu: ........ ..;;re .-Jj, 
Aldıığrmız maIUnıata es" derll& 

hk Bakanlığı iki vapurunbU JTltl • 
Köstenceye gönderilerek \'\'eı n:ı ' 
hacirlerin ay sonuntial} Ur 
killeri için emir verınış · 

• ııoo"' 
Amerikanın den~ı 1,,ı 
fera11s1nda mürahh•5 J.tıJ' 

Vatinaton 21 (A.A·) .-- a611 • 
1 , ·- D.' rikanm deniz konfe~· (Jlil~~rıı· 

dereceği heyetin tekoık "ıb•t• j . 
leri seçilıııittir. Bunlşr, Y0 

91e 'fe 
gcraol, binbatı Şuruıt!1;.:. 
men Arthur Dayrault • 

. 
·~ 6 
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Celal Sahirle son 

konuşma ,. Eski bir kıyanın yeni 

Filipin devletinin 
istiklali ve lngilter~ 

:E.'=5:!·~~ Alamadığı kıza kıqan d'elikanlı! 
de ziyaret ettim. Loı bir dekor 

~nJe itli. Bug" day fı·yatları \ Akaretlerde f Bir hırsızlık iddiası 
ldoclern uındalyalar, kanape-

ler tıTaında o, incecik bir ru1a gt· Kevseri öldüren. k · · d 
bi, bir hayalet gibi dolaııyordu. Fiyat ve satış üzerinde H.. • U vey babasını ı J yenn en 
Sı~ nln inclirilmif siyah perdele- hazırlanan bir istatislik U&eyın bıçakladı 
Pin bir köıesinden .. zıp giren moı iki Küçük pazardaı, Zafer otelinde 
cı1qam pnqi onun .arı .açlan 11"! Ticaret borsası, buğday fiyat· Marangozun ceıas,, oturan Hasan merkeze bir şikjyct 
ince derili betTak alım ü.tiinJ, lan ve satışlan hakkında, bir haf- yıl, iki ay eksildi! name ile başvunnuş, kendisi otel 

talık istatistik yapmıştır. Bu i&ta- "k+ .. c::ta de bulunmadı"" bir sırada üvey 
bi., acaip ayclınlılı ~iziyorclu. b' - ta Hayli zaman önce Beşı .--§ 0

• d · d 60 
J b tistiğe göre ır agustos n on a • Akaretler cı···anndaki cad. de.de oğlu Mehmet tarafın an içın e 

Picamcmnın ve Topuö~am ,,. ğustosa kadar, borsada bir milyon ' lira bulunan yatağı ile bazı eşya · 
nın altında Bizans mozayıklannın g3 bin kilo buğday muamele gör· bir cinayet işlenmiş, Kevser ısmın· lan çalındığını ileri sürmüştür. Bu 
naabed duvarlarında reımettiği müştür. Bir sene evvel, ayni haf- de genç bir kız, bu kıyaya kur.· iddia üzerine Hasan, polis memu 
r.ızizlere benziyen bfr hali vardı. ta içinde 2 milyon 598 bin kilo ban gitmişti. Suçlu olarak ~a ~ır nı Akif ve bekçi lbrahimle birlik-

muamele olmuştu. Bir ağustosla marangoz genci, Hacı Alı oglu te otele gı"tmış· tir. 
Etin, derinin, dünyaya ait bütün _ t d b -d fi Hüseyin yakalanmıştı. M h t .. ba"---·--- k eli 

Gfırlıkları ıüzüle, •Üzüle, eriye, e· on agus os arasmk ak ug :I · öldürmenin sebebi olarak, bu e me ' uvey Uö:tllwı en · 
. l . yatı vasati olara 9 unış san· delı'kanlmın o kızla evlenmek ıs-· sini polise şikayet ettiğini öğre . 

riye lraybolcluğu ve yalnız ız en· t' • d' ayn· hafta İ"in · b. - k.ı · ·· b b ım ı, geçen sene ı. . .,. . · temesı· fakat kızın ve ailesinin nınce ıçagım çe nış, uvey a a· 
nin lnmı!dandığı bir in•an bede, i de 4 kuruş 27 santimdi. lstatıstık- , b' sını iki yerinden yaralamıştır. 
ınoraran ak,am k,;,anlığında ne· lere göre şehrimizde 9647 ton stok marangoza yüz vermemesi tes ıt KANLI BOCUŞMA - Davud 
fer hatırlatmıyordu? varrlır. Geçen sene ayni müddet edilmişti. Hüseyin, alamadlığı kı· paşada bakkal Nihat, evvelki ge. 

zarfında, stok mikdan 14197 ton- za kıymış, bir gün Kevser c~dde: ce berber Mehmedin dükkinın · 
Onu yalnız gitti'--e kararatJ d k Ak retlere dognı gı ~ d en geçere a • da otururken bakkal Haydar bir 

dekor içinde bir hayalet gibi gör· u. Bu istatistiklerdıen alman ne • derken, peşi mra koşmuş, elinde • aile kavgası yüzünden tabançası • 
ınek insana bu hiı•i veriyor. F akal . .. b -d f t e ki bıçağı kızın sırtına saplamış. nı çekerek Nihadın üzerine ateş 

l k tıceyc gorc, ug ay ıya mın g • Kanlar içinde yere d~n Kevser, 
o, lıonuımaya ba,layınca loı c çen E»eneye n~zaran iki misli pa- biraz sonra can vermış. etmiş, Nihadı sağ böğründen ya · 
lfintle berrok bir ruh l§ığı taze biı halı olduğu bır daha anlaşılmak- İstanbul ağır ceza hakyeri, suç ralamıştır. Nihad yaralamnaama 
pınar gibi kaynamaya baılaclı. tadır. Ruğday fiyatlannın bu se, lunun Kevseri tehevvürle öldür .. rağmen dükkandan çıkmış, Hay. 
Cözleri hQlô, on •eili:r.incleki çJ· n/'.\, bu derecede bahalı oluşunda· düğünü kabul etmiş, ceza kanu • darın iistüne atılarak bo~41DlUŞ, 
cuklGT gi/;i hayal ve •eV8i hayal'"· ki sebepleri evvelce yazmıştık. nunun 448 inci maddesinde yazı- bu arada Haydar da başından ya· 
J'İvfe dolu idi. Funw1 haşmda kuraklık geliyor. lı on ı..aa sene :ıgı" r hapis cezasını ralanml§br. iki yaralı tedavi aJ. 

" du. Her sene 2 milyon küsfır is· ·~ bakım dan tına almm'§lardır. · 
• • • tihral ya nan Türkiye, bu sene bir af kanunu ve yaş m ' Y.• DEVRiLEN SANDAL - Uskii 

V aoda gürbüz, olğun, ıakrak milvon 200 bin ton buğday çıkar- mı olan yedi buçuk sen~ye indir: darlı SleJDıan Uskiidar açıkla • 
1._1t. 1 1"" k d mişti Suçlunun, Kevsenn annesı da ....._1.... 1 k "dd tli ·· 
vcınar p,elJeri tase!ilrlcrini öylt• mıştrr. stihsal az ı-;ı a1'ŞISI1l a, Ayşeye de bin lira ~inat öde • "!1 ~-UAUA anv ~3J: de~ış,· 
ırwdıa/aa eıliyorlOTdt ki, sank! bu sene ekmek fivatlannda ge • mesine karar vermişti. rren • de denize duşm·· iiı:ıtfü•. SÜ· 
Wr ~ede lrölıleri toprakta <'en seneki düşkünlülfü beklemek Yargutay, bu karan bozduğu -ır:-
idi. Çiçelılere balıtı, ve bir tanui· doğru olm~lnu ileri liirenler lcln, dqfya tekrar tstanbul 1 • ..ar tarafmhn kur 
rti leopardı. Bana oenli: vardır. cezasına ceımı.tt. • KAMYONET ÇARPMASl -

.. lu, dün bu davaya belanı§, boz • Beş"ln1111eda turan M h t 1 
"-DündeJi,~ktım. Çiltliğc Toplanan kopekler ve mayauymuşvesuçlununcezas~: 1"'~ 0 eme saıpa. 

leadar gittim. Hayat, 1aayat1 bahar tu:Jilcı lua .. ı.ında nı aı.alLm~, cez.a müddeti yedi zarından geçerken şoför Avraınm 
,_., ı•Y··· . . ~•ıte ilfelf-IJertefte d8rt ay idaresindeki 8657 numaralı kam · 

Banıı .ciylerlıen JadcıAlarının Son bırkaç ay içınde t&tanbuJ olmuştur Bozma ve indirmenin se yönet çarpmt§, ba§mdan yaralan. 
ııeunda yeni baharları görmiyr v~ ~~va~n~a 8000 kadar köpek öl bebi, ıazin peşini btraknuyan de-~ DEVRJLINCE-Tah
cei, yeni mevsimleri luırıılannya- dunılmüştur. Sokaklarda baş boş likanhva r,övmüş olduğu noktasr· takalede Karakol sokağında ha}. 
ea1r bir adamın hayata kaynamı· dolaşan k~dilerin ~e toplanmasına dır. Yargutay, bunun cezayı azal. }g" Ahmedin .un.1.ıı--dan man • 

devam. ed~mektedır. tıcı sebep olarak gözetilmediğine ""'$ uUAAWıuı 
Jllan .Wi bir iztirabın bir kuş gi· Kedılerın toplanması etrafında 'tlokunmU§, ağır ce?.a da Ciiin ver- gal devrilmesi yüzünden yangm 
6i flrpımlr'fını ltisıettim. Fakat lsveçten ve Amerikad:ın. allkadar. diği kararda bu noktayı' gözeterek çıkım§sonra 'soEazınduru .. ~!11mm~. yandıktan 
6a levha o JıaJar ani olarak açıldı fara mektuplar gelmıştır. Bunlar ce-mdan iki sene iki ay eksiltmiş- """1"'"" 
ue ltapandı ki ... Kendisini topla- da kedilerin öldürülmemesi kedi f KARŞILIKLI DA.YAK - Ka • 
Ilı. Biliyordum, onun korlttuğu ler çok!~ bu.nlan azaltm~k İç~ e_r ır. Suçlu Hüseyinin öldüidüğü mnpaşada oturan Akif Şişh~e fO. 
-..: s·.:.:1r "_J L- kek kedılenn hadım e~lm.esı, ı. Kevserin annesine vereceği tazmi ~da~ fırmma gı~ _,,&... 1

• 117• 
0 aua RGTUI oe ço- c~bında toplanacak kedıleı:n şe · nat mikdan değişmemiştir. Bu pa b~ k:!-dm yüzünden ~m doğ • 

eı.Marı otaclı. Onlann bu iztirap- hırden uzak bir yere toplu hır hal- rayı ödeyecektir müştür. lhsanm hamurkin Meh . 
fan bir nem kapmalarımlan kor· de bulundurularak bunlara ölün· · met, Mustafa, Halil İbrahim de 

Birkaç gün önce Amerika · 
kameti Filipin adalannın on 
içinde "istiklal denemesi., ya 
mcuını temin etti. On yıl •onr 
Filipin adalan tam istilılıiline 
vuıacaktır. 

Filipin adalan 1898 yılınd 
beri Amerikanın idaresindedir. 
Banlar Japonya ile Avaatral 
araaınclaki Jeniz yolunun lsemew 
hemen yanst üzerindedir. Bu 8 
Tek bu bakımdan, gerek büyü 
Okyanu•taki mevkileri balumw 
Jan büyük bir önemi haizdir. 

On yıl •onra Ammka ile lı 
ilgisini kuecek, belki Je Ulual 
cemiyetine girecek olan Fili • 
devletinin Uzak Doğunun muka4· 
Jeratı ve müvazcmui üzerirulı 
büyük bir tesiri olacaktır • 

On dörl milyon nühulu olı 
Filipin deoleti Amerika ile il · 
ni kulilıten sonTa, la~ fÜplae 
iri, her devletten imla Japon7f/11 
mn nülrn ve temi altında W 
cahhr. 

Halbuki bu aılalar 'bir taral 
Şarki Him aJalanmn analafaıt 
olduktan baıh lngiltere ile ç· 
arauttlalti her ilsi7İ ltaeeelı 
lngilterenin elindeki Hana K 
aJaını kıymetten cla,iiTeı:elc 
vaziyettedir. O halele 'Japonl, 
barll)'G pJilıleri oe brıralannı 
dılıları takdirle bütün Uzak 
faya laalıim olmalt yolrıll4la DllJIUI 

aılımlar atmq olacalılanlu. 
Zaten lalta şimdilen Japon 

earetl Filipini lıaplamıılda, /ıapoftl 
lar 6a """•da 78J"feJİp arazi 
makta ve bu suretle Filipinliı 
İl• Joponlta araında 
dodlrılılar soflamlapnaktatlır. 

Ba do.ılafan ilerle bir İHİ 
malıi7dini hzcrnmaıncı lıarıı • 
lec:elı 6ir ~ 701ı ai6i.4ir. o -
,,..,. 'lapon7t1 6a Ollalan. 

malıutları ·~ idıf 
lena laıooedm üa11 
tepi6blU _,_,,, oe 6an4a la ıımr. 
oolltılr olaeaitır. 

Onan igln (Filipinl e l.tuııll 
Hrilmai hrlıatcn lala l,.ırı. 
rqi entlqq. 4iitiın..ırt.dir. 

8. R. Dolrul ltııyorclu, sustu. Mevzuu deliftir· cteedyı~r.kadar bakılması bildirilmek. Be'!Jo"lu Mason bina•ı birolarakAkifidöğmüglerdir. 
lilı. I~ o lıadar hayat dolu idi lci, ll 
hnülen hayata, ihtiralarla dolu Kor.servatuvarın Halkeoine geçili lhtl•• mahk .. elerlncle 2000Göçmen dahageliJ 
6ir aaluıya girdilr. I • Masonlara ait BeyoflunClaki bi• Al k --L-ı.x.. ~ .- 6nce K&tenceid• 

On •lüintlc bir sen, ıair gibi, konser era nanm Beyoğlu Halkevine verildi· bn •...-~•· aetirilecek~ler için l8fer,. 
itana yeni fiirler.:ni olıada. Ba •on Konservatuvar muallimleri ve tini yazmıştık. Muamelesi dün bit- 988 senesinde Ron;ıanya vapu • paa ftpırlann para elemecMrlan 
ltturalarında la&I& o, bir vaitti. talebeleri önümüzdeki ay ba§m • miş ve kapının üzerine Beyoğlu ruiıa girerek maJdnlste 225 altın yilzüDden iti~ ,..ı 

Betimi zamanın elinJ• 61.T bal- dan itibaren kışlık konserler ver • Halkevf tabel8sı ası!mıştır. Mason verirken yakalanan, tizeri arandığı mqtı. Bu Mferleri ,.,_ apar • 
.. meye başbyacaşlardır. Muallim lann mallarını tasnif eden heyet zaman da 65 Türk lirası ile bir lardan Nazım npmu 80D 8efeıW 

lllama wihi ,,,.iyip hiten iıuanın konserleri paralı, talebe konserle- çalrşmaktadır. Kadıköyibideki bi· frank bulunan Yakonun.duruşma. yapllllfbr. OIM-cün2000 alçmle 
..,_,.,,"" dökülen muralarda da- ri parasız olacaktır. na da yakında devredilecektir. ama dün 8 inci ihtisas mahkemesin le Jimanmana d6necektir. Bına 
"- ~iyi, daha güzeli ara7an bir Rami ve civarmda oturanlar, iskelede bekleyen mallar de devam edilm~. Şon yapılan m~v· • sa~.ı~Slc1~· 
... , bir alaenlr vardı. semtlerine terkos suyu istemişler-

1 
bu duruşmada, beşmcı şube me • ..,. .,,HSPU .-... uma..,.. 

B -L u dir. Burada kaç kişinin su alacağı Son günlerde Karadeniz taraf murlarmdan Sadeddin şahit ola • ce alçmen nakli itini ,..parken pa 
6ilir ";a anccuc "'r ge~, ·~ ola- tesbit edilecek, bundan sonra bir lannda &ık sık vukua gelen fırtı .. rak dinlenmiş, bildilderini plat · ra alamadddanndan dokyr 1efer. 

· a ._ ancalr yenıye ınanan karar verilecektir. nalar yüzünden sefer yapan vapur mıştır. leri tatil eden attmtBrlerin7euWea 
"- onan ütilaalelerini merhale · Jann bazı limanlara uğramadığı- :Mahkeme taratmdan yapılan Adana ve Adnan ftJNIU ile ~ 
~We 1Gfl7anJa yer tutabilir. d,,,. Biz de C.ıal Sahir ifin, lan nı bu sebepten de bir çok ihracat tahkikatta su~lunuıreroin kaçak· men nakline devam etmeleri mey 
?"• iruanlGT r11ırclır lıi, bffenle- slin )'eniden lofnn7an, ,.,,, an mallarmm iskelelerde yığılı kal• c;tlığından da birlelle hapse malı· zuubahatir. 
l'i Aenü ıa.lir. F alrat onların yenileıen biT rala'a diyebiliriz chğmı yazmıştk. Bu hal uzun müd k1lm olduğu netieeline varılmıgtır. Bununla beraber hiitüa bunlaı 
~artılı lıol 6i aJ, Celil Sahi betli 6i ---ı det bekliyen mallam bomlmasuu Adliye yangınında evrakı ya • henüz kat'i olarak tet'bit edilmit 
""- r mafar an 1 ' • ' •-.,,.... intaç ettiğinden deniz ticareti mü- nan suçlu, o zaman beraat karan delildir Bu arada &İDe ~ clila 

6ir ,.Y defilJir. lpmn st· dürlüğüne ve vapur idarelerine aldığmı ileri sürdüğü için bu ka· .. . • . oı~ .-n..ı 
._ aıılan tlonmrıı, ütilalıtit ıelt- Elini akıp tlqan rıAtılun _. yapılan şikayetler son hafta için- ran veren 3 üncü ceza mahkemesi od~ ıf&Nlllan~-~~ ., .. 
1"" almııhr. Onun aöyliyeeefi ye- man ava~ları yanryortla. de fazlalaşmıştır. Ekonomi Bakan hlkimliğinden meselenin doğru O· enız Y0 •~ llQ 'ftpm'W 

_, bir feY yolctar. • • • lıfma bildmldiğine göre bugün lup olmadığının sorulmasına ka · nun göçmen nakli itine aynlaca • 
Celal Sahir hanlardan defileli. İnebolu limanında bekliyen ve bo- rar verilmiştir. iı aöylenmekteclir • 

._•aacııli bir olaı igintle, müte- ~na 6Air ~ alıtamınl• telırtn zulma tehlikesine maruz 500 ton 

1 
iç itleri Babın Bay ŞGkrii ıc.. .._,i d I 6i g8raim. n11rara ütaqonanda lı• elma bulunduğu gibi Bartmda da 1 Gelenler, Gidenler ya Kamutayda Yerditi diyenle 

'°1a~ı...~ an, ·~ i~lı. B6~ nuttak. Yeni, yeni lıitaplar olm- külliyetli mikdıirda ~urta b~un 
6

,.,N.,RAL FR' ~ NıSIS B'PR/ _ 'bu noktaya ilİflllİt kıt plmed• 
..,.. ._......ımn gunqı, taze ır maıta, onltıTlan ba"-ttl. Ateıli maktadır. Bakanlık ıhracat tüc • .,, o n o • ' • d 
..... Sİ6l dofayorda. lritl carlarmm ve mahalli ticaret oda.- Şehrimize ıelmiı olan lngiliz eski ge yurcl dıtmdalri ıöçmenlenn n • 

•ırrıt1ant1ı: atqli ten ., yaptı. Iarmm yaptıkları şikayetler üze • nera11erden Fransls Beri dlln Fili& • letin büyük vapurlan ile tatmmr 
rine deniz ticaret direktörlüğüne tine gitmiştir. 11 diqiinüldüiü aöylemifti. Da, • 
derhal emir göndererek bekliyen KalB•ta1 asbaşkanı Bay Hasan dujumuza pre annatarterle m • 
mall~nn sür'atle taşınma!an içi!l Saka, reflkuile birlikte Ankaradan latma yapılmadliı takdiftle denis 
tedbır almm88ını emretmiştir. Tı- tehrlmlse selerek Perapalas oteline -.ıı ld • npurlanmn 'ba ;_ 

V Cll'Oft 6loye binJi. 
Ve laaltiltaten oqon613 ona 

~en ayırlı, bir laluı aramıza 

4ö.......ıi. 
Sa4rl Krteın 

caret direktörlüğü de liman ida • lnmlftlr. ,.,. ~ .area•. "'l'-

relerine müstacel telcn-aflar çek .. tahııı edıleceiı umulmaktadır. Bu 
mfş ve bozulmak tehlikesi ~ • Ieri temin edilmesini bildirmis • durmn birkaç l'ÜDe bör •m!JI .. 
ren mallarm mutlak amette nakil- tir. lacalmr. 



Zecri Tedbirler 
Bulgar Uluslar Kuru
nıundan gardım istiyor 
ltalyaya memleketimizden 

neler gönderilebilecek? 
---------

Sofya. 21, (A.A.) - HükUnıet ler, harp ıanayiinde kullanılan 
yarm Milletler Cemiyeti genel maddeler olduğu için ihraç edil . 
sekreterliğine bir muhtıra göndere miyecektir. · 
rek zecri tedbirlerin sebep oldu . Ceviz kütüğünün ihracı da men 
ğu mühim ekonomik zayiatı bildi· edilecektir. Ceviz kütüğünden si· 
recek ve bunun zecri tedbirleri tat lih dipçikleri yapldığı için bir harp 
btk eden devletler tarafından kon malzemesi olarak telakki edilmek 
tenjan verilmek suretile tavizde tedir. 
bulunulmasını istiyecektir. Kömür, yiyecek efyası ihraca . 

lT AL YADA TASARRUF tmm zecri tedbirle bir alakası gö· 
YOLUNDA rülmemiıtir. Dün de yazdığımız 

Roma, 21, (A.A.) - Dün ilk gibi, bu gibi mallar, ltalya halkı
defa olarak İtalyan barakalannda nın istihlak ettiği mallar olduğu i· 
ıabahtan ikndiye kadar devamlı ç.in, zecri tedbirle alakadar sayıl. 
mesai ıiltemi tatbikine başlanmıt- mamııtır. 
tır. Tiyatro ve sinemalar temsil • Dün balyaya it yapar ihracat 
lerine erken batlayıp erken biti . tacirleri Türkofiae müracaat e . 
receklerdir. Elektrik aa.rfiyatmm derek yeniden malUma.t istemiş . 
azaltrlmaıı için enerjik tedbir a • lerdir. Canlı hayvanlardan katır, 
lmmağa devam edilmektedir. Sa- deve, at ihracatı men edilmittir. 
at 10 buçuktan itibaren sokaklar Esasen bu gibi diri hayvanlardan 
daki ampullerin ancak yarısı ya • ltalyaya ihraç edilmiyordu.ihracat 
nacaktır. Bazı parklar hiç tenvir tacirleri Triyeste lima.m vasrtasile, 
edilmiyecektir. Ebniye saıhiıpleri, transit muamelesi yaıpıp yapamı . 
ııınma ve diğer ihtiyaçlar için yer yacaklamda füphe etmitler, Tür 
li mallar kullanmağa teşvik olun. kofiaten malU:mat istemitlerdi. Ken 
muşlardır. Kalorifer teıisatlan dilerine verilen cevapta traıait 
günde ancak birkaç saat itliye . ticaretinin zecri tedbirlerİe bir a-
cektir. lakası görülmediii bildirihniıtir. 

1T ALYA ŞEKER ALMAK 
iSTiYOR Ç t •tb t• 

Rio de Jeneiro, 21, "(A.A.) -1. 1rç1r OpU 1 a 1ne 
talyanm bir buçuk milyon çuval müsade ediyor 
teker satın almak üzere, müzake • A kar 21 (A A ) T .. k 
rede bulunduğu Gemambacodan f' t n b'lad,. ·1m' • t: ' - ur 

0 
• 

b'ıld' ·1 kt d' ıı en ı ın ıı ır: 
ırı me e ır. ç f b 'kal b' 'kt 

Viyana, 21, (A.A.) _ B. Schu- ırçır a. rı . ann~ ır mı . ar 
elle ıt 1 A .. -... ki. . Çırçır topu ıthalıne muaaade edıle. 

r, ayan- vus ..... ,_ 1l"ID1f ,..... 11 ·ı· f b 'kal 15 ·· l · hakkm_ı .. .. k .. cea1.1r. aı ı a rı &JTQ sun 
meıe eaı ·ua go!11fme uze • içinde v~killiğimize !>af vurmaları 
re yı:kmda Romaya aı·decektır

0 

... r - - d ba 0 • •. lazımdır. Bu zaman an sonra f 

ı t
Al vuCıtu~anmt' ·~~~ya1ve Md ıl • vuranların dilekleri kabul edilmi-

e er emıye ıne naıa ,ı o an u • kt. 
d 1 . 1 bu .. .. 

1 
yece ır. 

rumu o ayıııy e gorupne ere -------------
hususi bir önem verilmektedir. 
AIMANYADAN lTALYAYA 

GiDEN EŞYA ARTIYOR 
lnmbruck, 21, (A.A.) - lna . 

bruck tarikiyle Almanyadan ltal 
yaya ibraç edilmekte olan efyanm 
miktarı artmq ve gürıde 2000 ton 
dan 5005 tona çıkınııtır. 

Teıekkür 
Kardetimin ölümü dolayniyle 

birçok dostlarımdan aldığım i.eer 
sür mektuplarına ayrı ayrı karıı
lık veremediğimden Kurun vası· 
tası ile açıkça te,ekkür ediyorum. 

Kurun muharrirlerinden 
Ômer Köıtem Bu eıya arasında ·bilha•a kö . 

mür , kimyevi mahsuller ve kam • yonlar vardır. _ _;_ __________ _ 

Londra, 21 (A.A.) - Niyın İı111nbul Belediqni Bu ak,am saat 
Kron.iki gazetesi, İngiliz bankala· Sıhir1i'yatrosu 20 de 

rı için ltalyadaki alacaklarmı ç.ek 111111111111111 T oYhazuanm: mek veya diğer bir suretle bunla· n 
rı almak imkinı kalmadığını yazı-

yor. ltalyadan gelen haberlere 111111 
göre, liret ücretinden yaprlacak 
tediycler yeni bir emre kadar blo 111 

Necip Fazıl 
Kısakürek 

Her akşam Saat 
20 de. Pazar mati-ke edilmittir. 

Santiago, 21, "(A.A.) - Şili hü· 
kiimeti, zecri tedbirlerin tatbikini 
protesto eden ltalyan notaımı al
mııtır. Gelecek hafta İçerisinde 
buna cevap verecek ve ltalyaya 
kartı bu kabil tedbirlere ittirak et 
mek mecburiyetinde kaldğmdan 
dolayı teeaıürlerini bildire.'.:ektir. 

tT AL YADA ALTIN TOP. 
LANIYOR 

Rbma, 21, (A.A.) - Bütün ka
_,abalarda zecri tedbirlere karşr 
mukavemet te,kilatı vücude ge • 
tirmeğe ve altın toplamağa me . 
mur özel komiteler kurulmustur. 

Şehrim;zde ~ 
ltalyaya karfı zecri tedbirler 

hakkında, alakadar dairelere ye · 
niden malumat gelmiştir. Dün de 
yazdrğmıız gi.bi, zecri tedbirden 
maksat ltalyaya harp malzemesi 
ve harbe yarar eşya göndermemek 
suretile, harbi müşkil bir safhaya 
sokmaktır. Türkiye silah t:careti 
yapan bir memleket olmadığı i . 
çin, ltalyaya harp malzemesi gön· 
dermesi, mevzuubahs olamaz. Yal 
nız ton zamanlarda ltalyaya hur
da demir, ve hurda madenler, 
kr<ım ifn-aç edtöyordu. Bu madde-

llHlllll ne saat 15 te 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi . . 
Bu akşam 20,30 da 

BAY· BAYAN 

Büyük operet 
Son Hafta 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
Rüştü. Müzik: Sezai ,.e Seyfeddin 
Asaf. 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 

Fiyatlar: 2:> - 50 - 7:i :: 100 Loca: 
400 - 300 

Pek yakında: TELLi TURNA 

Naşit- Ertuğrul Sadi 
Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20,30 rl n 

6S 
Yod\il 

5 perde 
Her tarafa tramvay 

Telefon: ~2127 

Y ahancı ve azlık okullarında türkçe 
• 

Açılacak kurlara aid müfredat porgramım hazırlamak 
için üç komisyon kuruldu 

Yabancı ve azlık ok11Ilannda 
Ökuyan ve yabancı hükfunet tabi
iyetinde bulunan talebenin ken . 
di sınıflarında olrntulan türkçe 
deslerini takip edemiyecek kadar 
zayıf oldukları görülmüştür. Kül- ' 
tür Bakanlığı il direktörlüğüne 
yolladığı bir yayında bu talebeye 
okullarında türkçe derslerini kur 
halinde gösterilmesine karar ver
miştir. 

sınava tabi tutulmalarına karar 
verilmişti. Bu dıoçentlerin sınavla
rı önümüzdeki ikinci kanun ayın
da yapılmağa başlanacaktrr. Ka -
zanamryanlar doçentlikten çıka • 
rrlacaktır. Sınava girecekler hu · 
h·uk ve edebiyat fakülteleri doçont 
leridir. 

na göndermelerini istemiştir. ~' 
kanlık fransızca ehliyetnamesı "' 
}anlardan bu işe uyiun görünen
leri orta okullara tayin edecek • 
tir. 1 

HUKUK F AKÜLTES1ND~ ! 
DERSLER - Hukuk fakültesintll 
birinci sınıfında bu yıl talebe sa -
yısı diğer yıllara nazaran daha kS 
labalık olduğundan talebe sabah· 
leyin geldiği vakit oturacak yer 
bulamamakta idi. Direktörlük bU 
durumu göz önüne alarak bund~ 
sonra hukuk fakültesi birinci sı· 
nıf talebesinin yeni yapılan Bi~" 
Joji enstitiisünrle d€rs görmeJerı" 
ne karar veıınistir. Bu talebeler 
öniimüzdeki ı;aftadan itibaren 
derslerini bu salonda yapacaklat" 
dır. 

Kur tedrisatının müfredat prog 
ramlarmr ve kitaplarını hazırla • 
mak üzere lise, orta ve ilk olmak 
üzere üç komisyon kunılmuştlr. 
Lise komisyonunda Senjorj öğ -
retmenlerinden Bay Behçet, Ro -
berkolcj öğretmenlerinden Bay 
Hüseyin, Senjozef okulu öğret -
menlerinden Bay Fuat, Notrdam 
Desyon bayan Kevkep, yüksek öğ 
retmen okulu öğretmenlerinden 
B. Sadrettin Celal, Refik Ahmet 
Sevengil, orta okullar komisyo -
nunda; Alman okulu öğretmenle 
rinden Bayan Hüviyet Bekir, Ze· 
ki Cemal, Senbenva okulu öğret
menlerinden Bay Mustafa, lngi -
liz okulu öğretmenlerinden Bay 
Bekir, ilk okullar komisyonunda: 
Beyoğlu 45 inci okul ve Berliç li • 
san okul öğretmenlerindeıı Asaf, 
Ermeni okulundan Ahmet Adem, 
Alman okulundı:m Hamdi, Kadı
köy İtalyan okulu öğretmenlerin
den bayan Firuzan, Alman oku • 
tundan Hikmet, İtalyan okul öğ · 
retmenlerinden bayan Mukaddes 
ve bayan Pakizeden mürekkeptir. 

Komisyonlar bugünden itiba -
ren iota.nbul..44. i.~ii ilk;;olr.nlAn 

açılşn hususi dairelerinde çahş · 
maya başhyacaklardıır. Orta kr -
sım öğretmenleri kültür yardirek
törü Bay Ş~vket Süreyya, ilk kı • 
snn öğretmenleri de ilk tedrisat 
ispekterlerinden Bay Mansunın 
başkanlığında toplanacaklardır. 
Komisyonlarda çalışma bittikten 
sonra toplanacak rapor Kültür 
bakanlığına gönderilecektir. 

Doçentlerin imtihanı 
üniversite kurulurken alman 

ba·.ıı doçentlerin üç yıl sonunda 

Nöbetçi eczaneler 

Samatyada: Erofilos, Aksarayda: 
Şeref, Karagümrükte: Arif, Şehremi
ninde: A. Hamdi, Fenerde: EmiJya· 
di Şehzadebaı.ında: Hamdi, Eminö -, :.. 
nünde: Agop Minasyan, Divanyolun • 
da: Esat, Zeyrekte: Hasan Hulllsi, 
Kumkapıda: Belkis, Beşiktaşta: Sü -
Jeyman Recep, aGlatada Mahmudiye 
cadesinde: Mişel Sofronyadis, Tak • 
simde: Nizamettin, Kalyoncukullu -
ğunda: Zafiropulo, Şişlide: Halk, Ka 
sımpaşada: Yeni Turan, Halıcı~ • 
lunda: Yeni Türkiye. 

Kızılay Balosu 
Her def asında büyük yenilikler gös 

teren Kızılay cemiyetinin yıllık ba • 
losu bu yıl da 21 birinci kanun 1935 cu 
martesi günü akşamı Perapalas salon 
larında nriJecektir. 

Bir aile toplantısı olan bu balonun 
mükemmeliyetini temin için iç işleri 
Bakanı bay Şükrü Kayanın başkanlı
ğındaki sayım tertip heyeti şimdiden 
haznlıkta bulunmaktadır. 

Temizlik işleri 
Bir ay evvel Avrupada tetkik 

gezisinden dönen fen heyeti mü · 
dürü Bay Hüsnü ile makine ~ubesi 
şefi Bay Nusrat AYıııpadaki tc · 
mizlik çalışmalarına ait raporları 
nı: yazmışlardır. Yol, itfaiyeye a · 
it raporları: da yakında yazdırıp 
belediye reisine vereceklerdir. Te· 
mizlik işleri bu rapora göre yeni 
baştan tanzim dilecektir. 

Orta okullara yabancı 
dil öğretmeni alınacak 

Anadolunun muhtelif şchirle
de. bulunan bazı orta okullarda 
öğretmen ihtiyacı vardır. Bu mü
nasebetle Kültür Bakanlığı: dün 
bütün kültür direktörlüklerine yol 
ladığı bir yayımda riyaziye ve 
fransızca öğretmeni olmak istiyen 
leri evraklarını kültür bakanlığı: -

Fırıncılar bir şir
ket kuruyorlar 

Ekmeği daha mı ucuz 
temin edecekler? 

Ö~RETMEN VEKiLLERi ""':' 
llk okullara öğretmen vekiJlel'l 

atanma işi bundan sonra baş ö~" 
retmenler tarafmdr-m da inha edft• 
lebilecektir. He,. inha edilen öi!I'e 
men vekilinin dileği kültür direl<· 
törlüğii tarafmcfan ela incelene" 
cek uyrun görüldüğü takdirde a -
ta nacaktır. 

Ekmek meselesinin, ikinci ne • HALK KONFERANSLARI • 
vi ekmek çıktıktan sonra aldıığı NIN ÜCÜNCÜSÜ VERiLDi _,,, 
son durum üzerine bazı fırıncılar Üniversite rektörli.iğü tarafındatl 
aralarında toplanarak bir şirket tertin edilen halk konferansları -
kurmayı: düşünmüşlerdir. Küçük nıın üçüncüsüs dün Üniversite kort .. 
büyük bütün fırıncı esnafını içe - freans salonunda profesör RaY1'" 
risine alacak olan bu teşekkülden hah t.:'"lrafmdan verilmiştir. 
sonra fırıncılar işlerin daha mun-
tazam gı'deceg"i kanaatindedirler . YIL ICER1S1NDE NAKiL f }.• 

PILMIYACAK - l\.,u"'ltu··r Bakart .. Dün kendisile konuştuğumuz ek -
mekçi ve fınncı:lar cemiyeti ba~ . lığı bfüün il hiiltüi· dircktörliikl~ • 
ı~ ..... t..hL.,.,. ~n-ı"'"- .. :.:.,..ı.-·:r4:.... ~nı).'01~~1 hir va.~IPWln VTl.~ 

"Ku"çu'"k, bu'"yük' bu'"tu"'n eınafla- e ır 0 uli an oıı· 0 u a, v.e 1 d' ile nakil yapılamıvacağını bil ıt-
rın tetebbüsü üzerine bir fırıncı · miştir. Ancak hastalık ve Bakııt'" 
lar sosyetesi kurmaya karar ver - lık tarafından lüzumlu göri.ileJl 
dik. Bu sosyetenin kurulu,u her nakiller yapılabilecektir. 
cihetten iyidir. Bir defa belediye· FEN FAKÜL TES!NDE gOf4" 
nin fırınları kontrolü kolay olur, ~ 
bütün fırınlar da ayni unu kulla- FERANS - Fen fakültesi kiıtl 1 
mp ayni ekmeği çıkarmış olurlar. talebe birliğ'i tar?fmdan bU 11 
Halk bu suretle bir nevi ekmek fakülte talebesine ilmi bir konfe
yediği gibi bütün fınnlar da mo . rans serisi tertip edilmiştir. J{o~ 
dem bir şekil almış olurlar. Ku _ feranslann ilkini öni.imi.izdeki P.~ _ 
rulacak olan bu sosyeteye her kü- zarte~i gi.inü orrlinrıryus profe,5° 
çük veya büyük esnaf girebilir. rü Fritz Arnd tarafından verıle~ 
Kurmaya te,ebbüs ettiğimiz sos • cektir. Knnferan~rn mevzuu ye 
yetenin anonim, kollektif, limitet keşfedilen ağır sudur. __.,,,, 
veyahut kooperatif §ekillerinden f p k jİ 
hangisini alacağını henüz teshil stanbul ha ıkçıhk mer e 
etmedik. Fakat limitet sosyete yapılıyor 
kurulması taraftarıyız.,, . ·nıd· ·... · ·ı Ekonomi bakanlığı, heniız ı 

... Dıger taraftan beledıye ı e yap. şaf imkanları bulamamış olst! 
tıgı.ınız temas.~arda, fırıncıların. be. Türk balıkçılığını birinci de:ece 
le~ıy.e~~ hen~z haber vermedık • ve getiıınek icin !stanbuldaki b'" 
ı~:ını o~endık. .. Bununla. ber~ber İıkçılık enstitÜsünde düzeıtnıel~ 
b?~ı_e bır teşekküle ?eledıy~ şım • yaptırmış ve; ecnebi profesörle~ 
d'llık muhale~et etmı~ecektır. Fı - idare ettiği bir gemi muhtelıf stl1' 
rıncılar beledıyeye muracaat eder. larda balık yataklarını arayar8 
lerse mesele tetkik edilecek ve tcsbit ctmeğe ve balıkçılarla teıtl• 
karar bu tetkikten sonra verile · sa baslamıstı 
cektir. Söylendiğine göre fırıncı ·. H "b ~1 d·... .. bu iŞifl 
ı b t bb"" ·· h Ik d h a er a ıgı:mıza gore . . JS" 
ann u eşe usu a a a a ~ · daha çabuk düzeltilmesi 1çın ıi 

cuz ekmek ~~rmek ~oktasmdan tanbul balık mmtakaları !n~r}{aıı 
faydalı olabılır:ıe .de b.ır çok malı- olmak üzel'e kabul edilmıştır. • 
zurları: olmak ıhtımalı de vardır. suretle ilk islfthata İstanbul ~~

lıkçılığı:ndan başlanacak ve b 5011 
da elde edilecek neticelerden •ıl • 
ra tatbik edilen usuller yavu;ik o· 
vaş diğer sularımıza da ta ·Ifıtlrl 

ine bolu faciası 

Tahkikat devam ediyor lunacaktır. Yapılacak t~ş~ı rttıt· 
İnebolu vapurunun batması ve balıklarımızın mü§terile_rı.nı fac:ıit 

birçok yurddaşlann boğulmasile ınak hususunda cok tesırı 0 

neticelen facia tahkikatına İzmir _u_ .. n..:.1_it_ed_i_lm_e_kt_e_d_fı_·. ___ ___.-:-111 
ye Istanbulda devam edilmekte · tın alacağı: şekil şimdiden ~!~disi 
dir. nıemektedir. Bu hususta ·ıe de-

İstanbulda devam eden tahki · ile görüşen bir muharririn~ıreldÔ " 
kat, burada bulunan alakadarlann niz yollan idaresi genel dı ' 
isticvabından sonra sonuca ermiş . . · 
olacaktır. Yaptığı tahkikat evra · riı şunları sölemıştır: . ~ 
kTI1t buradaki tahkikat evrakı ile -Tahkikatın ne !~kil -!t;ce bit 
birleştirerek bir rapor hazırlıa . şimdiden söyliyeıneyt~· ~ f'Jıı' 
caktır. Şimdiye kadar alman ne · raporla tesbit edilec~ırlıı y•P' • 
ticelcr, kazadan kurtulanların an bu raporu hazırlamak IÇ .. 1 1e1'İ~~ lattıklarr gihi kazanın istif mü . lacak iş tahkikatm alacaıer Jll.l• 
vazencsizliğinden ileri geldiği nol< değitebilir. Bununla ber81 
tnsmda toplanmaktadır. Tahkika ce yakımla almaca·ktlf'· 



i 

• 

, 

HÜNLER 
Böl em 8 -::::::: _ ...... 

ıı 

eoman' ın karısı Mete' yi 
öldürtmek istiyordu 

ıa tsasen Şe - Hoang - Ti impa. yaşında imparator olan bu çocuk 
tor tahtına oturduğu günden i- tahta geçtikten sonra istediğini as 

t.e~ren mezarını da (Li) dağı ü- tınnak, yahut kestirmek, memle· 
l'inde hazırlamağa başlamıştı. ketin en büyük adamlarını birer 
rnezar fevkalade bir şey idi. suretle tahkir etmek gibi hallere 

~ayete göre imparator Çin sed- düşınüştii. 
idari Yaparak memleketi üzerinde Bu haller memlekette olan ikin 

bırlik vücude getirdiği za · j ci derecedeki beylerin, hatta ken 
~a kadar bu mezarın inşası için di adamlarının ye'se düşmelerini 
d?nderilen amelenin mikdarı ye - mucip olmuştu. Onun için pek az 
1 YÜZ bin kişiyi bulmuştu. zaman sonra Çindeki vahdet kal 
~· lrnparatorun mezarını yapmak matlı. Memleket içinde isyanlar oJ 
: toprak ta su tabakalarına va- du. Bunların neticesinde büyük 
dib~Ya kadar kazıldı. Meza11n Çin imparatorluğu yirmi krallığa 

ıne tunç madeni dökiildü. Bu- ayrılmıştı. 
~üzerine imparatorun mezarı Nihayet üç sene sonra Çu ailesi 
~~?u. Sonra Çin saraylarında, de isyan etti. İmparator sülalesini 
d tlln resmi hükumet dairelerin- tcmaınen öldürdü. Çocuk impara
~ ne kadar mücevher, nadir ve torun paytahtr olan (Hiyen-Yang) 
~~etli eşya varsa oraya götü _ şehrini ateşe verdi. 
~ ~~ ve gömüldü. Zamanın en Çinde cereyan eden bu hadise 
ıa Yük San'atkarları getirildi. Me- lere ait haberler Hün imparatoru. 
tın üstüne otomatik surette iş _ nun kulağına kadar geliyordu. O 

~ecek ok ve yay tertibatı yapıl- nun için Teoman nihayet uzun za
ti ? şekilde ki hariçten herhan _ ınadanberi beklemekte olduğu mü 
Ilı bır kimse gelip bu mezarı del- sait zamanın gelmiş olduğunu gör 

01
ek ve içerisine girmek istiyecek dü ve kabilelerinin başına geçe ~ 
L~ otomatik ok ve yay terti _ rek atını ileriye doğru sürdü; Şe-
"lltı k Hoang.Ti zamanında terk ve tah 
ı~ endi kendine harekete ge -
ta ek ve o adamın üzerine ok ata- liyeye mecbur olduğu Çinin hu · 
~ ktr. Merazm içinde crva made- dut vilayetlerini tekrar. işgale gi 

d"n~en su cereyanları, nehirler ve rişti. 
l;nızı Teoman o~dularile Çin setlerine 
~l er yapıldı. Makineler vası - geldiği zaman hudut postalarının 
,ı_ e cıva cereyanları nehirler -
~n d dağılmış olduğunu hayretle gör 
ti enize, denizden nehirlere ge- ınüştü. Bu hal Çin dahilindeki ka
rt '6tdu. Mezarın üstüne ;yıldrzla-
l\.~ lietaber gökler resmolundu. rışık vaziyetin çok açık bir de1ili 
(Jır d idi. '.Bunun üzerine Teoınanın as 
'ii e her türlü coğrafi tezyinat 
ı. .. C!Ude getirilmişti. Sonra Fok ha kerleri Hoang-Ho nehrini geçti. 
lltt Çin topraklarına serbest serbest 
~ Yağınd~n gayet büyük mum- girdi. Hünlerin karşısına hiç bir 
~t dökülmüştü ki yandığı zaman mukavemet h-uvveti çıkmıyordu. 
C.nelerce sönmiyecekti. Hülasa Fakat Teomamn bu defa Çin ü-
ı.~!ınparatorunun bu mezarı baş q~ zerine gelişi evvelki Hün istilalan 

ına bir alem teşkil ediyordu. na benzemiyordu. Ayni zamanda 
ııe ~il~ttan eV\'~~J (21~) ~n~~ se- kendisi için meşru bir hak olarak 
~ara zıranının ( ....... ) ncı .gımu ıın - Çin imparatorluğunu da isteyordu 
~ torun cesedı bu garıp mezara Buna sebep olmak üzere de vak. 
tttı~du. Kendisi !le beraber haya - tile Çin imparatoru Kiyenin oğlu 
~da Çocuk dogurmam1ş olan ne iken Hünler diyarına iltica temi5' 

ar k h · t· 'ld" ~ ~ ansı varsa epsı ge ırı ı, olan Şen-Veyin torunlarından bu 
~tı lar da diri diri bu mezara ce- lunduğunu ileriye sürüyordu. 
ilin~ be~a~~r ~~~üldü. Sonra ö • Bununla beraber Teomanm asıl 
Olan gomuldugu yerde çalışmış maksadı Çin imparatoru olmak 
~ ~nıele de tutuldu, cenaze me- değildi. O sadece Çinin toprakla 
~ ;:ıuıden s~nr~ ?nlar. ~a ~-ez~- rı çok münbit olan hudut vilayet
llıiitd~varlan ıçerısıne dırı dırı g?- lerinde, bilhassa Şan Si kıtasında 
~ U. Bundan sonra bu fevkala- oturmak istiyordu. Şen-Veyin to -
lfoltıezar üstünde otlar bitti. runlanndan olmak iddiasını düş · 

'il~ 1.~ ~TORU TEOMAN: manları sustunnak için söylüyor -
~ ll~k Çın ımparatoru Şe-Ho · du. Eğer Teoman bu sıralarda bir 
leı~~~:9in.in .h_?dutlaıını Hün kabi hatalı harekette bulunmamış ol . 
hut~llll ıstılası.nda_n kurtararak saydı hakikaten Çinde her iste · 
bo~ nıe~.le~etın şımal ht:dudu diğini yapabilecekti. Hatta bütün 
'lı:~ ~u~k set!~ yaptıgı za~ Çine imprarator bile olabilecekti. 
('reo~~ e:ın ?aşın ~ reıs ?lara Ç~nkü Çinlilere karşı o kadar ha
~llyo ) ısmı~de bır TanJ u bu kım bir vaziyet elde etmişti. 
h~~eU ;~u. TanJu T~oman çok t~r. Teomanın, düştüğü hataya ge . 
!tht f . ~ adamdı. Çın kuvvetlerı · lince 0 da şu idi. 
ı.. aıkıy r · .. ·· ·11 t' · · efYhude e mı g;runce :~ı . e mı Hünlerin Tanjusu olan Teoma · 

Çekil Y~re ez ırmeme. ~çın ge. nın yerine usul mucibince oğlu 
~ nıege karar vermıştı. Yem . . A • 

~~ \>\>etıer t 1 . k t k ç· (l\fete) nın geçınesı lazımgelıyor-
. op uyaı a , e rar ın d H lb k" k 1 d . . ?'ine ·· .. . . u. a u ·ı ·arı arın an bırı (Me 

illete lü~~~k ıçı~ d.e acele et. te) yi bu hakkından mahrum ede-
'reo- m gormemıştı. rck TanJ·u olmak hakkında miras 

U!anın ksad ·· 't qlllanı ma 1 en musaı olarak kendi oğluna bırakmak is 
llıeıtr ~uluncaya kadar bekle - tiyordu. 
t~tı. Filhakika onun ~kledi~i .. Bu ka.dm maksadını elde etmek 
~ d ~1!1anının gelmesını de Çı ıçın desıse yolunu tuttu: 1 ptida 
~n-fhili :yaziyetinde pek çabuk (Mete) üzerine babasının şiiphe- 1 

det so::-~? ?.aşla~ış:ı. Bir müd. !erini tah!'ik etti. "Senin oğlun 
~·lioan b~~k ~ın ımparat~ru Mete hayatına kasdederek ye~·ine 
Orı ikt g Ti ol~uş, onun yerıne Tanju olmak hülyasındadır. Bun. 
~ lfu ~~:nda b~r ~ocuk olan °~ : dan kendini iyi sakın!,, Demişti. 

1 geçmıştı. Fakat on ıki <Arkaaı var) 

5000 değil 
Otuz 

Keşfedilmemiş yollar 
üstünde uçuş 

Habeş ölmüş 

lngiliz ~iomalisinden 
kervanlar geceleri 
siıahh taşıyor 

Addis • Ababa, 21 (A.A.} 
imparator, bu sabah uçakla bura
ya dönmü9tür. 

~ 1f. ~ 

Harrar, 21 (A.A.) - lmpua
tor uçakla yapmıt olduğu cev~lan 
sırasında buraya inmittir. Ne=aıi, 
Fransız hastahanesindeki yaralı • 
ları ziyaret etmi9tir. 

HARRARDAITALYAN 
UÇAKLARI 

Harrar, 21 (A.A.) - iki Ital
yan uçağı, bu sabah Harrar :..ize
rinde dolatmışlar ve iki duman 
tabakası salıverdikten sonra batı 
ya doğru gözden kaybolmuşlar

dır. 

Cicigadan gelen haberlere gö
re uçaklar daha evvel sabahleyin 
erkenden bu tehir üzerinden uç• 
mutlardır. 
iMPARATOR ADISABABADA 

SEVİNÇLE KARŞILANDI 
Addis • Ababa, 21 (A.A.) -

imparatoriçe ile hanedan azası, 
Necaıiyi bu sabah dönütündf' 
gözleri intirah ve sevinç yaı•arı 

ile dolu olduğu halde kartılamıt
lardır. imparator uçaktan indiği 
sırada karıılıyan resmi eıhasm 
yüzlerinde de inıirah ali.metleri 
sörülüyordu. 

Necaıi'nin bu hava cevelanı 
sırasında Harrar, Ciciga ve Dire
da vayı ziyaret etmit olduğu sör 
lenmektedir. 

Nevyork, 21, (A.A.) - Uçman 
Hollikkenyon ve meşhur Ameri -
kalı kitif Ells Worth dün sabah 
Dundeo adasından Little-Amerika 
ya doğru uç.muflardır. Mesafe 
2300 kilometreden fazladır. Tay. 
yare, Atlas kıtası yolu ile W edde1 
denizinden, sonra da cenup kutbu. 
na 550 kilometre mesafeden Roas 
denizi üzerinden ge-:ecektir. Geçi
lecek yolun en büyük kısmı henüz 
ke~fedilmemiş olduğundan mecbu 
ri bir iniş mukadder sayılmak r 

tadır. Tavyare telsiz vasıtasiyle 
Nevyork Tayms gazetesi ile daimi 
temas halin,. edir. Hareketten bir 
saat sonra alınan telsizde her fe -
yin yolunda olduğu bildiriliyordu. 

Anadolu Aiansının 
Radyo dikte servisleri 

Ankara, 21, (A.A.) - Mühim 
siyasal haberlerin ve harp hava -
dislerinin lstanbul ve Ankara ha 
rici yerlerde bulunan gazetelere 
ve ajans abonelerine en süratli te· 
kilde yetiştirilmesi için birinciki . 
nun 1935 tarihinden itibaren yeni 
bir radyo servisi açılacaktır. 

1620 metre dalga ile lstanbul 
radyosu her aktam saat tam 22 de 
dakikada 16 kelime iizerinden dik 
te suretile bu servisi vermeye baş· 
lıyacak ve 22,30 da bitirecektir. 
Y amn saat zarfında verilecek ke· 
liıre mıktarı 500 e yakındır. 

Y avaı yavaş söylenecek olan bu 
haberlerin yalnız dinleyiciler icin 
faydası yoktur. Fakat havadi;le· 
ri zabdetmek, ne,retmek ve di~er 
yerlere vermek arzusunda 'bulu • 
nanlar için bircok faydalar temin 
etmesi beklenebilir. 

Bütün ajans abonelerinin ve bü 
tün gazete1er;n bu servisi zabde
derek nasıl alclrklarma dair An. 
karada ajans i~aresine bir hafta 
zarfmda te1P.Tafla Hia1uınat 'Ver • 
meJeri kendi menraatleri iktlza . 
sın dandır. 

imparator, cenup ceplieai ku
mandanı Dedpasnatch Nuibu ile 
diğer liderleri ziyaret etmittir. Batan lnebo'u vapurunun 
Kendisi kıtalan, kıılaları tefti~ et- yeri aranıyor . 
miı, askerlerin konforu 'ile alaka• 
dar olmuttur. Necati'nin askerle - I~~' 21, (Özel) - latanbul 
· · d k · denız tıcareti genel direktörü Mü· 

rın manevıyatm an pe memnun ft N d t ı tanbula h k .. f h' ld ... .. l . ı ec e s are et et . 
ve mu te ır o ugu soy enıyor. mi§tir. 'İnebolu,, vapurunun bat . 
HABEŞLiLER S BiN HABEŞLi· tığı yer aranmaktadır. 

NIN YARALANMASINI Yol üstünde çıkana oraya fe. 
YALANLIYORLAR n.er veya ıamandra dikile1:ektir. 

Addis. Ababa, 21 (A.A.) 
Reuter Ajansından: 

Habeı hükUıneti, g~en Pazar 
teıi günü Makallenin kuzey hatı· 
aında ltalyanların yapmıt olduk
ları hava bombardımanı sonucun• 
da bet bin Habeıin ölmüı veya 

ltalya Den "z Konferan-. . 
sına gırıyor 

Londra, 21 (A.A.) - ltalyaıı 
hükumeti, deniz konferansı hak· 
kındaki lngiliz davetini reımen 
kabul etmittir. 

yaralanmıt olduğuna dair bi< 1- ============= 
talyan kaynağından verilmit olan nakleden kervanlar, yalnız gece-
haberi kesin olarak yalanlamak- leyin yol almak mecburiyetinclt" 
tadır. kalmaktadırlar. Bu kervanlar, 

Habe,lerin iddiasına göre Ma• yalnız deve ve katırların geçebi · 
kaile yakınındaki Habeı kuman- lecekleri yolları takip etmek mec 

dirler. 
danlığından gelen haberler, fU te-
kil dedir: NEREDE HABEŞ KUV· 

İtalyanlar, hakikaten şiddetli VETLERI VAR? 
bir bombardıman yapmıtlardır. Roma, 21 (A.A.) - Genera! 

Neticede otuz Habet neferi öl- de Bono, çekmit olduğu bir tel
müt ve altmıt nefer de hafif su· grafta bilhassa töyle demektedir 
rette yaralanmıttır Uçaklar, Bovia'nın gü~eyindı: 
INGILIZ SOMALISINE GELEN Habeı kuvvetleri mevcut olduğu 

HARP LEVAZIMI nu meydana çıkarmıttır. 

Roma, 21 (A.A) - Popolo di Adisababa, 21, (A.A.) - lm. 
Roma, Cibutiden öğreniyor: paratorun cephedeki askerlerinj 

ziyareti burada Habeş ordu!arının 
Bu ıon günlerde İngiliz Soma nihayet harekete geçrneğe hazır 

!isi sahillerine mühim miktarda bir hale geldikleri tarzında tefsir 
harp malzemesi çıkarılmıştır. Fa- edHmektedir. Fiiıhakika gerek şi· 
kat İtalyan uçaklarının cevelan- mal gerek cenup cepheleinde Ha. 
ları dolayısiyle bu gereçlerin Ha- he! tahtidatı filen bitm=ş demek. 
beşistana nakli tehlikeli bir tek:J tir. ltalyanların Makallenin cenu
almıtbr. Harp malzemesi nakle- buna ağır top bataryaları koyma· 
den kamyonları kullanmağı kabu! Jarı, bizzat İtalyanların muhtemel 
edecek pek az toför bulunmakta bir Habeş mukabil taarruzunu na
dır. zarı dikkate aldıklarına delalet et 

Habetiıtana harp malzeme1i mektedir. 

Gazeteye saat 16 da gelen bir tel· 
siz de ise benzin sarfiyatını gös • 
teren ibrenin kırıldığı bildirilmek· 
te idi. Başka tafsilat yoktu. 

Seyahatin amacı, henüz keıf e
dilmemit ve Avrupa ve Avustu • 
ralyanm mecmuu kadar büyük o
lan kutuo kütlesi meselesinin hal· 
!ine yardım edecek malUınat elde 
etmektir. 

Nevyork, 21, (A.A.) - Ellı • 
vo:rtlidan bir telsiz alınmıştır. Ka
şif, bu tels'zinde kendisinin ve ar
kada~ının Dundee adasına dön • 
müş olduklarını ve bugün benzin 
borusunu t2mir ettikten ıonra tek· 
rar ucacaklarmı ümit etmekte hu· 
Junduklarını bildirmektedir. 

Moskovada 
Jzmir Şarbayı şerefine 

ziyafet verildi 
Moskova, 21 (A.A.) - Moı ... 

kova, Sovyet Baıkanı Bay Bulga• 
nin lzmir Belediye reisi Dr. Beh '" 
çet Uz ıerefine dün bir öğle ziya .. 
f eti vermiştir. 

Ziyafette Moskova bölgesi 
merkez komitesi başkanı BaJ 
Krestinski, Bay Filatof, Bubnof, 
büyük elçi Zekai Apaydın, BaY, 
Karahan, Moskova kıtaat kuman-
dan muavini Bay Gorbaçef, Moa
kova Sovyeti baıkan muavini, dıt 
bakanlığı yüksek memurları, Moı· 
kova Sovyet baıkanlık divanı aza• 
ıı, Moskova dairesi Sovyetlerinin 
baıkanları, Türkiye büyük el~ilik 
yüksek memurları ve matbuat mü· 
meaailleri hazır bulunmuılard!r. 

Bay Bulganin, Behçet Uzun 
nutuklarından sonra, büyük elçi 
Zekai :Apaydın, · İzmir belediye 
reisine gösterilen hüsnü kabulden 
dolayı Türk hükUmeti namına le· 
tekkürlerini bildirmit ve Türk ır 
}usunun ve bilhuaa İzmir ıehri· 
nin bu fevkalade hatırayı daim• 
muhafaza edeceklerini söylemiı· 

tir. 
Bundan sonra Bay Karahan 

söz alarak, lzmir belediye reisi• 
nin Sovyet - Türk dostluğunu!t 
kaynakları ve inkitaf ı hakkında 

söylediklerine ittirak elmit ve tıp
kı Türk ulusu gibi Sovyetler bir· 
liği ulusunun da, Türkiyenin mu 
vaff akiyetlerinden ve daima bil· 
yüyen ekonomik ve süel kudretin
den dolay. sevinmekte olduğunu 
kaydeylemiştir. 

Sovyet Rusyada terfiler 
Moskova, 21 (A.A.) - B. Vrr 

roıilof ile muavin; B. Tukaçeva.
ki, Kızıl ordu erkanı harbiye reiıı 
8. Egorof, Suvari müfettişi Bu · 
dieni ve uzak docu kumandaru 
Blueher mare§allı('ia terfi etmit · 
lcrdir. 

Timurlengin lJOptırdığı 

/,azan Lenıngrad' da 
Tas ajansından: 

Orta Asyadan L~ningrat Cr .. 
mitaj muzesine bronzdan yapıl .. 
mış iki metre kırk yedi santimetre 
kutrunda ve iki ton ağırlığında bir 
kazan getirilmiştir. Bunun üzer~n .. 
de bir takım resimler ve yapılc11-
ğı tarihi bildiren arapça yazılar 
vardır. Bu yazılara göre kazan 
sekiz yüz hicri ve 13D8 miladi ta
rihinde yapılmıştır. Türkistanın 
bir şehrinde hoca Ahmetli Yesev! 
nin türbesindeki camide bulunan 
bu büyük kazan, içine su koymak 
için Timürlehgin eınrile yapılmış. 
tı. 





\'akın şarkın en cazip 
şelırl: Ankara 

Fransanın tamnmıı mimarla·{ 
tından Bay LDprad şehrimizde-
dir. Ünyon F ransezde verdiği kon
feransta dünya mimarlık cereyan· 
larından bahsederek A•karanın 
he.Yret verici mimarisini anlabnı!i 
\>e tereddüt içerisinde olan e;. 
tenael mimari karıısında bu mo
dern şehrin fı,kınşım takdirle an• 
tnııtır. 

Tanınmıt Fransız mimarı "kü 
bik,, denen ve bugün sönmekte o· 
lln ınimari tarzını da anlatmağı 
ihınal etmiyerek demiıtir ki: 

"On sekizinci ana kadar san
Qth6rlar Ya§aclıkları devri, rr.ima· 
tide aynen belirtmeğe muvallak 
0lrnuflardı. Büyük Fransız 2htila
ı:,.clen sonra vaziyet değişti. Her
kes eski devirlere ait üsluplar• 
kopya etmeğe baılaclı. 

On dokuzuncu asrın başlangı· 
tında iae modern •anat doğdu 
Fakat her yeniliğe karşı olduğc 
ri!>i, buna kar~ı da her taıcrltar. 
hiicumlClJ' baş gösterdiğinden ge-
1'lel bir akaülamel r.eticesi olarak 
•anatkarlar klasik iiılUba J;_fome
iı? koyuldular ... 

. 1913 te mimaride büyük b!r de 
i 'şil-tlik oldu. Fakat genel savaş 
bır cereyanı ilerlemekten alıkoy
clr.ı. 

Mütarekede, alt iist olan insar1 
~evhferine tamamen uygun bübilı 
iiılup her tarafa yayıldı. Rüyük 
rağbet kazandı. Fakat vezki seli 
?1i ihmal edilerek yalnız ~ünün 
1htiyaç!arı:u tatmine çalışan b~~ 
iiılap da yavaş yavCl§ ıönmeğe 

bQ§ladı. Bu hal, kUiıikliğe doğru 
y.eni bir ricat ıayıldı. N etekim b!l 
cereyan bugün genel bir §ekil al· 
mı§tır. Bütün geçmiş devirlerin 
mimari tarzlarını biribirine karıf 
tırarak yeni bir mimari tar.ı;ı bul· 
mak isti yen sanatkarlar, her gün 
karışlk iisliiplrı binalar yapmakta
dırlar. 

Geçmişe doğru olan bu ricatin 
önce Sovyet Rusyada başladığını 
kaydedelim. 1928 ele Moskova 
halkevi için açılan müsabakada 
klasik modeller kazandı. Bundan 
sonra bütün Rusyada klasik bina
lar biribirini takip etti ... 

Her §eyde olduğu gibi n'.hayet 
mimariye de siyasa karıştı. Mese
la Hitler, kübik tarzı, Fransız mi· 
mari tarzı olduğunu iddia ederek 
kübik binaların Almanyacla ,o. 
da buna karıılık yeni sanahn Al
man sanatı olduğunu •Öyliyerek 
modern mimariyi projelerinden 
çıkardılar.· 

Muhtelil memleketlerdeki bu 
tereddütlere rağmen Ankarada 
tamamen modern bir ıehir ll§kır· 
maktadır. T ürkiyenin bufünkii 
ihtiyaçlarını büsbütün tatmin edi
ci bir mimari tarzı, yeni Ankara
yı modern yapılarla süslemiştir. 

Şimdiye kadar Ankarada mimari 
sahada elde edilen netice hayretz 
değer. Yirmi yrl sonra, Ankara· 
nın, kelimenin tam manasi.y(e mo
dern bir hükumet merkezi olaca
ğına inanmt§ bulunuyorum. Anka
ra Yakın Şarkın en cazip §ehirle
rinden biri olacaktır.,, 

F evzipaşa - Diyarıbekir 
hattı bugün açılıyor 

Kara denizde 
fırtına 

• BORSA • 
~ 21-11 -935-, 

( U styanı birincide) 1 ı 
~ .. k 

1 

Jızalarwdü )'ılıh~ lOIU'dU olJln.laı, Uu • 
İnebolu; 21 ( A.A.) - ~ıun a · rtnde muamete cörı·nıenUr. ttakamJar ..... 1 

şam hafiften başhyan yıld~z poy- ıı kapıını:e ut1- rıyatıarıd.a. 
raz rüzgarı gece pek çok şıddet - rtukut 
lenmiş ve büyük dalgalar meyda- l • Lorıılrı 1ı~ı. • .. vıvana 
na getirmiştir. Buğday yükünü çı- • l'lınyork ı26. - • Mıır1nd 
karmak üzere limanda bekliyen • Pıns ıtıa. - • Berııa 
Üsküdar vapuru Sinoba • ilticaya • .l\lllAno ın. - • VarşoY• 

· ta • flrükseı 8ı!, - • 6odıpeştc mecbur olmuştur. Dığer pos va- • Atin• 24• _ • Bükrc~ 

'l3, 50 

17 - ı 

purları uğramadan geçmektedir. • renem ııı~ .• • Belgrad 
Fırtına ve yağmur şiddetle devam • Sotya !3, - • Yotoham• as, -

:i4, -, 
24'. -
2:1 -
(:1, -
.f4, -

ediyor. * Amsrerdın· 84. - • Altın 
~ • Prag 94. - * Mecidiye 

Karaden izde 1 ırtına • Stothoıra 32, •. • Benıtııor 

93a. -
53. -

!3'i - 1 

Bükreş, 21 (A.A.) - Karade - Çeklt!r 
nizde fırtma yeniden başlamış, bir \ • Londra 6~.- * Sto\hlm :ı.1~871 

k } h "" t • Nevyorw 0.79U5 • Vtyaı:. 4.944t 1 ço vapur ar asara ugramış ır. • Paııs ı2.06 • Madrıd 5.SIMli 

ŞiMAL DENİZiNDE iMDAT İS - • Mlltno 9.78-.ct • Rerlln t,97.;:J 

TlYEN VAPURUN SONU * Erükse 4.6~75 • Varşon U'lJ.l 
MEÇHUL • Atlo~ Bll.7~:10 • Rodıpeşre 4.3~!'!-i 

d A D.. k * Cenevre 1.41~9 tı llülı:re~ IOl,629l 
Lon ra, 21 (A. .) - una · * Sofya M,596~ • neı,rad :ı48H~ 

şam imdat işaretleri gön'dermiş ve j~ .Amıterdam ı.ı10J * Yokobamı 'l.77f;l 
kuzey denizinde felakete maruz • Pm r9,2oq~ * Mosıcon 1091.2~ 
bulunduğunu ve son dıerecede yat E s H A M ---
mış bir halde olduğunu bildirmiş ı .ı, Banlrls• 9.8.,_ Tramvay 9,-
olan 2179 tonluk ve mürettebatı Audolu 2:;.3~ çınıento as 9.8o 

21 kişiden ibaret bulunan Sheaf- ı Reit 2.15 Oayon Oe!. -.-· 
brook vapurunun sonundan endi- sır. Hayrtye rs.- ~ark Det. -.-
şe edilmektedir. •Merlı:ez Bankası 61.!'IO Rılya , 

A · k m 1 lan u. Sigorta -,oo Ş1r1ı: m. eeu -.-
ynı umpanyan ma 1 0 • r.omontı 8,50 Teıcron -.-

Sheaf Water vapuru, bir Yunan -istikrazlar - tahviller-
gemisi ile birlikte felakete uğrı • ı 
yan geminin bulunduğu yeri araş- 1

• ı913Tilrlı: f!or.l 15.65 Elektrik -. -
- . il 2~.40 Tramva, 31,70 
tırmış, fakat bulamamış old'uğu - . M m 2:r-.3o Rıhtım tt -
IlU bildirmiştir. Jstlkrlı.ıDahllt l 99 - • Aa1dolo l 42 75 

u~rıanl istikrazı 9!1. - * .Anadolu J1 42,7:-1 
Bir bomba patladı 1918 A M ıo. - Anadolu m ı.•o 

Sını·Erzarum 9~.~o •f\lü111css!1 .A 46.-
Gaziantep, (Özel) - Akhisar· 

lı olup şehrimiz hapishanesi jan• 1 .... --
• Cuma Cumartes: 

darma karakoıu efradından butu- Takvım 2ı 2 ct teşrin 22 ci teşrin 
nan Ahmet oğlu lımail, karak<> 25 Şıı.ban ~6 Şaban 
Iu°"n yanındaki harabelerden birin· GUn doğuşu 6 .53 6,55 
de buldugwu patlamamı" bombayı GUn batı§ı 1647 16.48 

~ Sabah namazı 5,56 5 58 
arkadatlanmn barınmakta bu- Öğle namazı J 2 00 ı 2 00 
lundukları odadaki talim bomba lkiııdi namazı 14.31 41,31 

Akşam namazı 16,47 16 48 
lan yanma koymak istediği ııra· Yatsı nam~ 1823 18,22 
da bomba ateı alarak Aliyi par- tmsak • 5l1 S 12 

Yılın ge"en gUnlerl 323 '.)24 ralamı"tır. .. • ,; 
3' ~ Yılm kale.n gUnleri 4 2 41 

Arkadatlarından Recep oğh.1 .._ _____ ...._. ..... __ ._ __ -= 

lSTA:sBUL - 18 dans musikisi. 19 Nect
det Rüştü :Manzum hikaye, 19,30 hnfif mu • 
siki, 20 konferans, profesör Dr. Kdzım Esnt 
(Çocukiarın di~ bakımındaki ehemmiyet). 
20.30 stüdyo orkestrası, 21 radyo caz ve tnıı 
go grupları, 21,35 son haberler, borsnlıı.r. 21. 
50 Macar halk havaları. Bayan Aleksandr 
Mayler ve orkestrası. 

BUDAPEŞTE: G,;() m. - 18,30 f!Ut kon 
serl, 19,25 cazbant, 19,5:1 hlkrı.ye, 20,30 Bel 
!ininin "NORMA,. operası, {operadan röle) 
28,30 Macar müziği, 24 plllk,. 

BtJKREŞ 86-l m. - 13 ten 15 e kadıır 
plAk, ve haberler, 18 Biblcenu orkestrası, 19 
sözler, 19,20 konserin süreği, 20 haberler, 20, 
3:1 Romen operasm<lıuı röle ('!), 23,45 ya 
hancı dillerde haberler, 24 Romen mtizlği, 

ı Romanya ha.klonda frnnsızca konferang. 
1,05 plô.k (2 ye kadar). 

BERLlN: 857 m. - 17,30 piyano, keman, 
viyolonsel (küçük konser), 18 hafit' mUzik. 
(şark.ılı), 19,30 Doktorun sporculara öğUUerl 
19,40 aktuallte, 20 küçük sesler, 20.40 ııktuel 
akşam, 21 haberler, 21,10 senfonik mUzilt, 
23 duyumlar, 23,30 ulusal yayım, 24 hafit 
müzik. 

VlYANA: 517 m. - 17,l.5 pl9.k (artistik 
danslar). 18 çocuk saaU, 18,30 KacrntnerU 
kompozitclrlerin eserlerinden, 19,10 Beden 
sporu haberleri, 19,20 seyynlı celbi propa 
gandam, 19,30 büyük şehir sokaklarını re 
porte. 20 haberler, 20,30 bar müziği, 21 §ar 

kılı eğlenceli akşam, "opera provaları,. 23 ha. 
berler, 23,10 radyo orkestrası, (Holzer), 23 
40 sorgulara. cevap, 23,50 tamimler, 24,05 
konserin deva.mı, 24,45 cıız. 

VARŞOVA: 1SS9 nı. - 18,20 Viyolonsel 
koııserf, (:Mozart, Şubert, Beethoven, Gral 
ner), 18,50 spor, 19 §arklar, 19,30 sözler, 
plAk, muhtelit sözler, 21 kUı;tlk radyo or 
kestrruıı va.ıs ve operet popurilerl, 22 balet 
müziği, 23 kuartet (Haydn), 23,30 plAk. 

MOSKO\TA: 1721 nı. - 19,20 keman so 
natıarr, ve romanslar, 21 (1002) gece opera 
smm radyo adaptasyonu, 22 yabancI dUlerle 
yayımlar. 

ZAYI. 
Beyoğlu malmüdürlüğünden 2314 

N. ile aldığım maaş tatbik mühürümii 
zayi ettim. 

Yenisini hakettirdim, eskisinin hük 
mü yoktur. 

Lusi Yusuf Frango 

Beyoğlu halkevinden: 
Evimiz spor salonunda Eskrim 

ders1el'.İ düzenlenmistir. Bu derslere 
yazılmak istiyenler evimiz direktörlü
ğüne kışvurrnaları. Salih kurtulmu,, Ramazan oğlu 

Mustafa ağır, Halil hafif olaralc 
yaralanmışlardır l._. ________ •_•_t_a __ n .• b __ u __ • __ E3 __ e __ ıc __ c1 __ ıy __ e_s __ ı __ ı_ıa __ n __ '• __ r_• ________ _.I 

Mufassal notlu 
kanunum edeni Müsabakaya girenler. 

(Üstyanı Birincide) yerlerden geçmektedir. Onu!l için Herhangi bir hadise esebebiyle ka • lktıs:ıt müdü?"lcğü Turizm şu besinde yüz lira ücretli katiplil< 
ıçın İkincileşrinin sekizinci günü yapılan müsabaka imtihanına gi
renlerden Salihattin oğlu Haldun, Hurşit oğlu Hamdi, Halit oğlu 
Tevfik, Ziya Gizmen, Ali Nazmi oğlu Cemal, Ali Nizamettin ayni 
notları kazandıklarından araların da yeniden bir seçme imtihanı ya• 
pılacaktır. ls!mleri yukarda yazılı olanlar 26 lkincile!rin Salı günü 
saat birde Turizm Şubesi müdürlüğüne gelmelidirler. (B.) (7324) 

Kamutcy heyetiyle Bayındırlık çok vakıt sarfedildiği gibi hüy:ik nunu tetkik ve o hadiseye müte!erri 
b "k 1 d h kanun hükiimlerini bulup Çlkarmak • oakanını götürecek trenler ~vvel- mı yasta emen: ve para a :ır· 
k taki müşkülat malfımdur. i gün saat 12,45 ve 1,45 d,, An- ciınmışhr. 
'- F Eserin sahibi. bu müşkülatı gider • ttaradan hareket etmit bulunuyor- 1927 yılı nisanında evzipo.şa dd . 1t R 
d H istasyonundan inşaatına başlanan mek içi (Her ma emn a ına: a · 

u. eyetin arasında muhtelif ve artık bir münteha değil, fakat nunu Jl· ~ • .. nf, Borçlar, Ticaret Ka • 
bakanlıklara mensup kimselerle daha ileriye, sınırlarımıza doğru nunlarmda aH\ka ve irtibatı olan) 
~·~teciler vardı Bugün AH Çe- uzanacak hatlarımızın bir başlan· maddeleri hülasalariyle birlikte yaz· 
lifll.:ıya Cümuriyet demiry~lu si- gıç noktau olan ve Diyaı~bekire mt~ tetkiki son derece kolaylaştırmış. 
Yfl&e"tine dair yeni bir söylev vere- varmış bulunan bu hat, 60 milyon 

tır. 
Cek ve hat i~lemeğe açılacaktır. liraya mal olmu~tur. YurdWl en Ö· Hakimler. avukatlar, talebe, ve hu· 

F evzipa•a _ Diyarbekir hatb· nemli ana demiryollarından biri 
:r o]an bu hattın büyük bir kıs.mı çok kukla iştigal eden zevat aradıklarını 

lltn 346 mcı kilometresine ve Ela· arızalı yerlerden geçmektedir. derhal bulmakta r.Hdük çekmiye::ek 
Zi:ı ıube hattının ayrıldıgw ı nokta· · · · -· ,,, ___ , __ .. _ •• --Hattm demz sevıyesme nazaran O.. y 
~a. tesadüf eden y olçatı istasyonu en alcak noktası 50 inci kilometre- - un ve arın - ..... 
ıle Diyarbekir arasındaki 160 ki. deki 496 rakımla Eloğlu i'lta.syonu Tercüme külliyatının 4 üncü 
lonıetrelik kısmın, inşası v~ Tay ve en yüksek noktası <:la 1400 ra- serisi tamamlandı 
dötenıe İ§leri bu sene içe~lsinde kımh Sefket istasyonu civarıdır. 
tar.ıamlanmı" ve 421 inci kHtımet- 505 kilometre uzunluğunda olan 1 O kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerJeri 
ayda 100 kuruş 

~ F evzipaşa·Diyarbelcir hattı üzerin. 
l'edeki Ergani maden is ta wonu• de, en büyüğü 670 metre uzunlu · 
ll'Qn açılma töreni geçen 30 Ağus ğunda, 64 tane tünel bulunmakta-
toa tarihinde yapılmı§tı. dır. Yine bu yol üzerinde yapılmış 3l Raain Ahmet Retit 

Anayurdun birçok şehir ve ka · sayısız küçük büyük köprüler ara· 32 Ariıl.o Metafizik Hilmi Ziya 
•a.balannı !enlendiren lokomotif, smda çok önemli fen v~ sanat e· 33 isken der Haydar Rifat 

Bir tonuna 14 lira değer biÇi len ve İstanbul 27 inci mektep içi 
lazım olan 35 ton Kirible maden kömürü pazarlığa konulmuştur. Şart 
namesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenle 
2490 No.lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 37 liralı 
muvakkat temin~t makbuz veya mektubiyle beraber 27 - 2 incite 
rin - 935 Çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalı 
dır. (l.) (7135) 

Dıııeı [ emır~ıııuı ue limınıırı ııı~tme Umum ı~nresı il alın 
F eyzipaşa - Diyarbekir hat tının Ergani maden' den sonra sa 

lar Erg:ıni Geyik Leylek ve Diya; bekir İstasyonlarını havi son kısm 
nın 23 - 11 - 935 tarihinden iti haren işletmeye açıbcafrı ve şi 
dilik Elazizden Oiyarbekire Cumartesi, Salı, Perşembe günleri Diy~ 
bekirken Elazize Pazar, Çarşamba. Cuma günleri birer muhtelit kal 
hareket ettirileceği ilan olunur. (3413) (735G) 

laıiht Diyarbekir ıehrimizin kapl' serleri vardır. inşaat masrafları 34 K.sdm ve So4)'A.lizm Sabiha 
) bir milyon 950 bin liraya varan Zekeriya f t b 1 Milli IAk ÜdÜ 1··"' •• den ~rında gözükmüştü. Bugün Fev· Göksu ve Fırat köprü.teri bu me. 35 Demokrit Haydar Rif S 80 U em a m r ugun : 
~•Pata - Diyarbekir hattının açıl- yandadır. · Keşif bedeli 933 lira 20 kuruş tan ibaret İstanbul av vergilerim' 
:t:ı 36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 

aaiyle cümuriyetimiz yeni bir Şark demir golf arı satın 37 Filo:ı:ofi ve san' at Suud Kemal düriyetj (Balıkhane) binasının keşif ve ~eraiti dairednde unarılma 
t.kun hatlara daha başlamak içi:J . 38 Etika Ağaoğlu açık eksiltmeye konulmuştur. istek Jilerin, keşif ve ~eraitini öğrenme 
Keçen senelerin çalıtmalarından alınıyor 39 Heraklit Haydar Rifat ;stiyen)erin en az bin liralık bina işi yaptığına dnir Nafia Baş mühe 
~ıı alını§ bulunuyor. Bayındırlık Şark Demiryollarının salın a- 40 Ruhi mucizeler Cemil Sena disliğinden alacakları ehliyetname ve 75 liralık muvakkat pey akç 
• a.kanımızm bir söylevinde de lınması işi etrafında Bayındırlık Jariyle 7 - 12 - 935 Cumartes~ günü saat on birde İstanbul Milli E Mutlaka alınız ve okuyunuz 1
taret ettiği gibi tren yollarımızın Bakanlığı tarafından yapılım tel'- lıtanbul _Ankara caddesi ı=.k Müdürlüğünde toplanan kt;.mİs yona müracaatlnrı. (M.) (7405) 
lli~a.yet,j ·her hangi bir şehirde bit· kikler devam etmektedir. Yakın-1.----------·--d -------------
ltlıyecektir. Bu yolları sınır uçla- da Ankaradan gelecek bir heyet lstanbul Üniversitesi 1 ektörIÜğÜnde 
rına kadar götürmek için, Fevzi Şark Demiryollarmın tesisat ve re Paristen gelen idare mecHsi re· 
Pata. - Diyarbekir hattının açıl· malzemesine kıymet koyacak ve isi Baki ile azalardan Ma.rse1 Mal• Tıp Fakültesi: 
lna.sından sonra, yeni bir vazife- neticeyi bir ra:>orla Bakanlığa zak şirket hissedarları to&>:antı- 1 - Mikrobiyoloji, salğın!ar bileisi ve parazitoloji 
Ye baıtanacaktrr. bildirecektir. sında bulunduktan sonra Lekrar de iki. 

Bugu·· t 1 o· b D'ğ f · k t' t Parı'se do"nmu"',Jerdı·r. Nctic.• An- 2 - Marazi te,rih cnstitüsii.ı de bir. 1_. n amam anan ıyar e · ı er tara tan ıır e ın sa m a• :s ~ ~ 

"
11 hattının son kısımları Gölcük lınma meselesi etrafında şirket karadan gelecek heyetin vereceği Doçentlik açık bulunduğun dan istiyenlerin kısa h'r zaman 

tör .. "' ba vurmaları. (7388) 
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Iran Ceneral Konsolos!uğwndan: 
lran tabasına mahsus mühim ilti.n 

Iran tnbruı.sından senei şemsinin 1281 - 1294 yani 1905 - 191:> 
seneleri doğumlulanndan ahvali fevkalade dolayısile enelce vukubu
Jnn çağırıya icabet etmiyenler ile tesçil muamelatı henüz ikmal o
lunmıyanların pazar günü 24 Son te~rin 193:> sabah saat 9 dan itiba
ren Ceneral Konsolatoda isbah vücut eylemeleri lüzum!! kemali e-l hcmmiyelle bildirilir. (\'. No. 11101) 

Bir mus~k:şinasın yı .dönümü 

münasebetile 
Bu akşam Büqük bir musiki müsameresi 
Kemençeci Parafkoyu muslkf merakhları içinde tam
mayan ve onun tatlı naGmalerlndan zevk almayan 
yoktur. Bu yenı lstlda:lm bugUn halka musiki zevkini 

talhr.ıtı§ının onuncu yıldönUmUdUr. 
BU MÜNASEBETLE BU AKŞAM 

Sirkeci istasyonunda Veni Ankara .. 
Htrahanesinde 

Büyük bir müsiki müsameresi tertip etmiıtir. Bu müsamereye 
maruf musikitina.slarımız da İ!tirak edeceklerdir. . 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satına;ma komisyonundan: 

1 - Aıağıda çeş.t \'e sayısı yazılı iki ayakkabı kapı.h zarf usu· 
lü i~e eksiltmeye konu .mu~tur. 

2 - Satın alınac!lk (3875) ç:zmenin çiftine bin ve (4062) ye
meninin çiftine de (21 ~) kuruı fiat tahmin edilmiıtir. 

3 - Çizme eksil'me~i 28 - 11 - 935 Per~embe günü saat 
(10) da ve yemeninin ·1e saat !lSi Jandarma Genel Komutanlığı ku· 
rnğında yapılacaktır. • 

4 - Çizmenin ilk teminatı (2906) lira (25) kurut ve ıartna 
me bedeli (194) kıınıt. vemeuinin (651) lira (96) kuru'f ve §&rtna.._ 

mt>5ı parasız olarak lomi~yonumı;zdan •alma bilir. · 
5 - Eksiltmeye ı•rmek i~tiyenlerin kanun ve ıartnamede ya · 

lızı bdgeleri muhtevi te~lıf mektuplarını eksiltme vaktin -~en bir saat 
evvel komisyona verm ~ uJmaları. (7085) (3'330) 

lstanbul 5 nfcl icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
225 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çeV" 

rılmesine }<arar verilen ve tamamına 1103 lira kıymet takdir edile-n 
Bey kozda Y alıköyünde Gaziyunus caddesinde eski 27 yeni 35, 35/ 1 
numaralarla murakkam dükkanı müıtemil bahçeli hanenin tamamı 

açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak 

edecek mü,terilerin kıymeti muhsmmenenin yüzde 7,5 nisbetinde 
pey ak~si veya milli bir bankanın teminat mektubunu hi.mil olmala
rı icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları 

borçluya aittir. Arttırma tartnamesi 10- 12 - 935 tarihine müsadif 
Salı günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttır 
ması 24- 12 - 935 tarihine müsadif Salı günü dairemizde saat 14 
ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti mu• 
hammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi tak
dirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 
cün daha temdit edilerek 8 - 1 - 936 tarihine müsadif Çarşambe 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma netice 
sinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra v~ 
İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve ~ususile faiz ve masarife dair olan iddia· 
larım i~an tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle 
birlikte dairemize bildirmeleri la7Imdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin payla~masmdan hariç 
kalırlar. Daha fazla maliimat almak istiyenlerin 934/ 4401 numaralı 

dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlıyacakları ilan olunur. (7400) 

.J 111 ıtwt d .• < • •• .tij 

l Oenizyolları 
• 

iŞLETMESi 
Ac•ntelen: Karakoy - KöprübaJj.ı 

ftl. 42:~62 · Sirkeci Mühürdar udt 

A-gvalık Yolu 
ANTALYA Vapuru 23 

İkinciteşrin CUMARTESi gü
nü saat 19 da İZMIR'E kadar. 

(7395). 

hlersin Yolu 
ANAFARTA Vapuru 24 

lkincite~rin PAZAR günü sa· 
at 10 da MERSIN'E kadar. 

(7396) 

lat. Levazım Amirllii Satan 1 
Alma l'(omisyonu Ulnlar1 

lstanbul Levazım amriliğine 
bağlı kı'tat için 100 ton kuru fa• 
ıulye 10 - 12 - 935 Sah günü 
ıaat 15 de kapalı zarfla alma
~ktır. Tahmin bedeli 15000 lira
dır. ilk teminatı 1125 liradrr. Şart
namesi komisyonda . görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalariyle 
birlikte teminat mektup veya 
makbuzlarını ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede SatınalmB 
komisyonuna vermeleri 

(279) (7298) 

' y• 

YAZ/ \/E YONETIM YERi: 

latanbul. Ankara caddeıı1, l VAH.l'I yurdu) 

ııdare: 
reıeıoo I Yazı ~ler1: 

' Telgral ad.resi: KUHU~ 

Pmıta kuttmJ No 4t! 

24370 

2 ve 20 komorimefik ambalajlarda bulunur. 

Ambala j ve komorimelerin üzerinde haHs

liği n ıinısafi olan EB marl<a sını arayınız 

Isf:aobol 4- üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Bc§iktaş birinci sulh hukuk hcikim Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafın-

liğinden: dan tamamına 1340 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kul.gun-
Da,·acı: Beşiktaşta Nişantaşında 1 Ahmet Efendi So. da ı N. da oturan cukta İcadiye caddesinde eski 76 yeni 35 No.lı bir dükkanın laman;, 
la tara!m alt rnlnetgAhı me~h ı açı arttırmay vazedilmi~ olduğundan 25 - 12 - 935 tarihine rn1l" 

U.sküdarda Doğancılarda oturan Fu· sadif Çar§amba günü saat 14 ten 16 ya kaclar dairede birinci arttır· 
at aleyhine Tophanede Ayazpaşa ma • ması icra edilecektir. Arttırma be deli kıymeti muhammenenin yüı· 
hallesindc camii şerif so. da eski 18 ye de 75 ni bulduğu takdirde müıteri si üzerinde bırakılacaktır. Ak5İ 
ni 1611. No. lu e\'in şüyuun izalesi hh d b k' k 1 k ·· J5 takdirde en son arttıranm taa ü ü a ı a ma uzere arttırma 
hakkında açmış olduğu davanın cari 
muhakemesi neticesinde mezkur evin gün müddetle temdit edilerek 9 - 1 - 936 tarihine müsalif Perşern: 
bilmüzayede satılarak esmanı hasıla- be günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinc~ 
sının his..c;edarlar beyninde ve his.5e - açık arttrrmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 7~ in• 
leri nisbetinde tevzi ve taksimi sure· bulmadığı takdirde satış 2280 No.lt kanim ahkamına tevfikan geri bı
tile şüyuunun izalesine l4-10-935 rakıhr. Satıı peşindir. 
tarihinde karar ,·erilmiş ve işbu ilan Arttırmaya ittirak etmek i'5 tiyen1erin kıymeti muhammenenin 
tarihinden itibaren mahkemeye mü - k 

Yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat me • racaatla 8 gün zarfında temyizi dan 
edilebileceği aksi takdirde hükmün tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olırıı-
kesbi takiyet edeceği müddaleyhin i- yan ipotekli alacaklarda diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sahiple· 
kametgahının meçhuliyetine binaen rinin bu haklarım ve hususiyln faİ'? ve masarife dair olan iddiaların• 
başkt\tip ihbarname.cıi makamına ka · evrakı müsbiteleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 

·im olmak üzere ilan olunur. (V. No. b'ld" ı ı· d Ak · kd' d h ~ zarfında birlikte dairemize ı ırme eri azım ır. sı ta ır e a 
lllS.l) ları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 

Bakırköy icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı hapsedilip pa -

raya çevrilme.sine karar verilen tere
yağı, kirama, n saire imaline mah • 
sus makine ve teferrüatı mahi halin 

hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit be
lediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. D• · 
ha fazla malumat almak istiyenler 10 - 12 - 935 tarihinden itibıt• 
ren herkesin görebilmesi için daire de açık bulundurulacak arttırın• 
şartnamesi ile 934/ 2472 No.lı dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (7403) 

yirmi beşinci pazartesi günü saat U de 
açık arttırma suretile Bakırköy sulh 
mahkem~i icra dairesi önündesatda- --------------------------~~
cağından talip olanların yevm ve sa
ati mezkurda gösterilen mahalde ha- Tahlisiye genel direktörlüğünden: 
zır bulunmaları ilan olunur. Tahlisiye Müstahdemini için asgari 240 azami 260 çift fotin •-

(Y. No. 111S:l) 
111

• 
-------------- çık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 28 - 11 - 935 Per§e .. 

Asliye malıkcnıeleri yenileme bü .. be günü saat on beşte Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum müdur· 
rosundan: lüğü satınalma komisyonunda yapılacak olan bu fotinlerin muh•.~' 

lc:;tanhul belediyesi tarafından O~- men bedeli lsGO ve muvakkat temi nah 117 liradır. isteklilerin bildırı· 
kUdarda Tembel hacı l\lehmet mahal: len günde eksiltmeye ba§layıncaya kadar teminath:ırını idare vezne
lesinde Selllmi Ali dendi caddesinde l 1 d S 1 k ·· ·· n kosine yatırma arı azım ır. _artmı me parasız o ara sozu geçe 
40 No. lu hanede İsmail aleyhine yan ) 

misyondan alınabilir. (7121 gından en·el ikinci hukuk mahkeme-
sinde görülmekte olan alacak dava -
sının· yenilenme muamelesi ~ırasında B v 1 k d d. k .. l .. v •• d n· 
mumaileyhin gösterilen adresine yol- eyog u a astro ıre tor ugun e • 

B 1 M k T h · ı M •• d •• } •• v •• lanan davetiye varakası arkasına mah h Ur 
eyoğ U ınta 3Sl 3 Si U Ur ugu keme mübaşiri tarafından verilen Tahdit müddeti hitam bulan Beyoğlunda Hüseyinağa ma •,. 

meşruhatta ikametgahının meçhul bu. sine ait beyannameleri Beyoğlu Ki\ dastro komisyonu tarafın~~n ;ı:; 
Beşiktaş Tahsil Başmemurluğundan: ıunduğu bildirilmesi üzerine hakkın - tarihinden itibaren on beş gün sotıra tetkikine ba,1anacağı .1.n ° 

da ilanen tcbliğat yapılma.<;ına büro - nur (7421) 
Beşikta~a lhlamur caddesi~de~, N~ da Asta Türk Lim~ed ca karar verilm~ olmakla ~tkikatın ~--~---~~---~----~-~----~~~

Şirketinin Makarna Fabrikasında muamele vergisinden borcundan yapılacağı 2.3-12-93:> pazartesi gü -

Sinir ve akıl hastalıkları haczedilen 2800 kilo muhtelifilcins kırıklı makarna ile bir adet ahşap nli saat 10 da biirodıı hazır bulun -
kurutma kasonu, iki adet terazi ve bir adet Paskül 28 - 11 - 935 ması lüzumu tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. <16829) M''t h ()r L"lem Vassaf tarihine müsadif Perıembe günü öğleden sonra saat 2 de mahallinde U e assısı • t'J ~ :;3 

satılacafından talip olanların teminat akçeleriyle şube haf memurlu- Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası Cağa loğlu llilaliahmer cnddesi Keçigiircn apartımanı kat No. (l) -r~l. ~~ 
iuna müracaatları lüzumu ilin olunur. (7389) 1 Ncıriyatdirektörü:Refık Ahmet Scveııgr Eu; Kadıkö11 BahorilJ" 11 .. rı ıokak numara J, Telefon: Ş0?9l 


