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- Yazı&ı ikinci sayfımızın B01J 

dakika sütunundadır. -

erlin Parisl 
onuşmaya baş adı 

alametlerı y• •• •• 
ı.§a~~~!~:1b::::·1:;;;.~;;:.d•.!~ de en buyuk zafer Hitlerin Fransız elçisile yaptığı müla .. 
doğudan ayrıldı ,·e Fransaya dikildi. k t L d d h • ti k ( d 
Sebebi Frnn ız parlamentosunun ge. "F . n· b k. h t k a on ra a e emmı ye e arşı an 1 
lecek per cmbe günü toplanır toplan- evzıpaşa - ıyar e 1r a tı artı -----
rtıaz Fransa Ba~bakanı Bay Lavarin k J ~ ğ d ~·ı t Berlin hu."ku""'metı·nı·n ı;ıransız - cıo,,.•yet karşılaşamğı hücumlar ve bu hücum- ervan arın Uora l e3J t garp e'Q Cı IJI v 

lar yüzünden hükumetin geçireceği şarka ilim ve fen götürecek yoldur,, paktından kuşkulandığı söyleniyor 
sar. rntrdır. Bu hücumların amilleri 
bir kaçtır. Bir kere son günlerde b Fransız altını memleket dışına fazla- 2628 Kilometreye aliğ olan demiryolu 
ta çıkmağa başladı ,.e bu yüzden b k • • • h ••k "" f 282 300 000 
frangın aü mesi ihtimali baş gö ter- şe e esı ıçın u ume ' , 
di. Sonr.ı Bay Laval'in bütçeyi denk- lira serf etmiştir 
l~tirmek için aldığı tedbirlerin mü - ı 
hım bir kısmı, Fransız parlamento . 
unun finans komitesi tarafından ı·ed· 

dotunmuş, devlet memurlarının ma . 
aşlanndan yapılan ke-intiler kabul 
edilmemi ,.e bu yüzden denkleştiril
mesi istenen bütçe yine açık kalmış 
bulunuyor. 

Bundan ba~ka Fransada bir de fa • 
~ist - isyalist ka,·galan başlamıSi
hr, Ge~enlerde radikal so~yala<;itler, 
faşist teşkilatının mutlaka ilga edil· 
ille ini istemiş \'e bu ~saıa ı_:,,-:-=- .ı. 
La\'nl JıiiL-*'-·'"mu tehdıt etmıştı. Da-

1 :tl~ onra sosyalistlerle faşistler biri-

1 

bıl'\erini tabancalarla karşılamış ve 
...... , .. -uu r.u\' 'a.)a Mlıiş_mişler(fir. 

•. F~nsız faşistleri "yeşil gömlek -
'! • dıye tamlrrlar. Bugün sayılarının 
liç milyona 'ardığı :söyleniyor. Bun -
la.r b .. 1 .. F ugun rn ran.sız cumuriyetini 1 

Diyarbekir, 22, (Özel) - Fer 
1 zipaşa • Diyarbekir hattının açı · 

lış töreni bugün bayındırlrk baka . 
nı Ali Çetin Kaya tarafından ya· 
pılmıştır. 

Evvelki gün bakrr yolu üzerin
:e idik. Bugün bakır yolu üzerin
len Diyarbekire geldik. Şimdi bu 
rada Diyarbekir kapıları önünde 
-<.r .... 1.va lokomotif düdüklerinin 
bütün vatan semalarıncla akisler 

yapan ve hütün Türk milletinin 
kalbinde tatli heyecanlar uyan • 

Parlamentocu ,.e ferdiyetçi tanıyarak 
onun yerine korporatifçi vo aileci bir Dün önemli birdiyev veren Alı 
tuınuriy9t kurmak istiyorlar. Prog - Çetinkaya Filyos hattını a~arken 
tamlnnnrn temeli Fransız ciftcisini 

ır n s slc:ri bu i>aşarımı"'lfiüjde 
".nektedir. Varılan her nokta gib' 
Diyarbekir de artılc.l>iır;im için bir 

son değil daha ileriye, yurdun en 
uzak smırlarına kadar yine bu 

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

r f ~ ~ --------------------------
e nha kavuşturmak, Fransanın zira-

Kahire sokaklarında 
kanlı hadiseler sürüyor 

nt ordularımn değerini yük~eltmek, 
~em)ekete gıda maddelerinin girme -
~•ne kar':iı gelmek n nğır ,·ergileri 
kaltiırmaktır. 
. Fransız .fn~~tleri de döYü;;;erek, ye
tışerek ''C çiftçileri organize edl•rek 
maksada rnrmak istiyorlar. Kendile -

~?e bJı yolda yardım eden bir teşek- Nümayişçiler ateşe ug" ramamak için ön-
1 uı de Ateş Ha~hlardlt'. Bu Ah~ş Ha~- ' 
rlar askeri bir te~kilfıt , ·ücude getir- erınde çocuk kafıleleri bulunduruyorlar 

Hitler kardefi yle beraber <Yazısr i' :t\ .. • sayfada> 

~iş bulunuyorlar. Faşistlerle ele:e 
areket diyorlar. 

S')~}"alistlerin me~l'U lıil' te;ekkül 
Sa~ ılmamasını istedikleri bu kunet -
ler şiddetli bir mücadeleye hazırlan
n'ııs bir haldedirler. ö. 11. Do~rul 

Londra, 22 (A. A.) - Özel 
keıynaktan bild:rildiğine göre, 
dün Kahirede birçok hadiseler 
olmuştur. 

devam etmiştir. Göstericiler, bir
çok· defalar polisle şiddetle çar -
pışmışlardır. Bunlar şiddetli bir 
tenkile maruz kalmaktan kurtul • 

Cumuriyetçi · lider, kıraİın geliŞ~rii . 
tenkit ediyor 

(Sonu Sa. 9 Sü. 2) Kargaşalık, aralık vermeden (Sonu Sa. 9 Sii. 1) 

Haliç Vapurları Belediyeye Geçti 
Memurlar imza verdiler. Yeni idare heyeti seçildi. Vapurlar, mahkemenin 

seçtiği hakemler önünde dün teslim alındı 

Şirk.etmem l bel d' h. · d l ur an e ıye ızmetın e ça ı§acaklarına dafr imza ve,·iyorlar - Şirketin Ayvanıaraydaki merkezi (Yazısı 6 ncı ~ayfamı.zda) 

(Yazıcı 9 uncu •ayıfada) 

AY 
Parçalanacak, 
fakat SO milyar 
yıl sonra! 

Y:cnuı 1 nci •ay/ada 



erlin Paris e . . 

dakika: ...-A-tat-ür----k'ıe-......,~konuşmaya başladı 
24 saat göğüs göğüse 
ltalyanlar bozguna uğradı 1 

1 

Belçika kıralı' Londra, 22, (A.A.) - B. Hit- Petit Paris:en diyor ki: .. ~ 
lerin Fransız büyük elçisi ile yap· ~u görüşme, diplomatların hU 

arasında tığı mülakata bı:rada büyük ehem kumet reislerine vakit vakit yap. 
miyet verHme!rtedir. maları mutat olan ziyarete a$1a Ankara, 22 ( A.A.) - Belçi

ka kralı samajeste Leoopold 
"3,, un yıl dönümü münasebe

. tile Cumurreisimizle aralarında 
aşağıdaki telgraflar çekilmiştir; 

Samajeıte üçilncü Leoopold, 
Belçika kralı 

BRÜKSEL 

Röyter ajansınm Pariaden öğ . benzemiyor. Uzun bir sükfıtt~ 
rendiğine göre, ehemmiyet, res · sonra yapılan bu ilk görüşme bıl 
mi bir tebliğin netri üzerine dahe. hassa ve muhakkak surette }\ar ' '• Adisababa, 22 (A.A.) - D.N. 

B.• ajansı bildiriyor 
· Şimal cephesinden gelen e • 

mirberlerin getirdikleri haberlere 
ıöre 12 il. teşrinde Makallenin 
doğusunda Uomberta mevkiinde 
tiddetli bir ıavat olmuştur. ltal • 
yan ileri hareketini dikkatli suret· 
te ta.kip etmekte olan ve dağlık 
al'azide saklaıunıı bulunan Decaz 
Aua Sabahat'in k\ıvvetleri sabah 
saat yedide hücuma kalkışmıılar· 
dır. Baılıyan muharebe aktamın 
saat altmsma kadar devam etmi,. 
tir. İtalyanlardan bir albay, iki 
iatihki.in subayı ve 300 nef ar öl -
müıt~. 200 nefer yaralanmııtır. 
Ric'at eden ltalyanlar, yaralıları • 
nr beraberlerinde ıötünnüılerdir. 
Habef ler lt&Jyanlardan 200 tü • 
fek, dört makineli tüf ek ve 8000 
mermi almıılardır. 

Adiaabaha, 22, (A.A.) - De. 
caz 'kassa Sabahat taraf mclan a -
çılıp kazandan muharebe hak.km 
daki tebliğinden bafka olarak neı 
redilen biT Habeı harp tebliği di
yor lci: 

Maka.Heden timali garbi iltika
metinde ilerleyen ltalyan kuvvet • 
leri üzerine çahJrkar araaında giz 
lenmif bulunan Haheıler birdenbi 
re'" hücum etmiflerdir. Bunun üze 
rine göğüs göğüse bir muharebe 
otMJ MWiUH neticeıinde hal • 
yd~i.nı ölmüş ve İtalyan 
ukerleri M&kalleye doğru bozgun 
halinde kaçmaya baıla.mıtlardll'. 

Adiıababa, 22, (A.A.) - Ha • .. 

bet hükô.meti tarafından bugün 1 
ne§red.ilen üçüncü harp tebliği di .

1 
yor ki: 

Dün tim.al ve cenup cephele . ' 
rindeki kuvvetlerimiz düşmanı ve 
dütmanrn münakale hatlarını hır 
palamak ve müteaddit keşifleı 
yapmak suretile büyük bir faali . 
yet göstermiılerdir. ; 

Özel müfrezelerimiz de İyi it 
görmüşler ve diifman i~galinde 
bulunan eraziye girerek ahaliyi 
sağ ve ıalim hatlarımıza naklet · 
mitlerdir. Bu müfrezelerin hare . 
ket çabukluğu, diifman takibin · 
den kurtulmalarmı mümkün kıl . · 
mıttrr. 

iT AL YAN TEBLl~l 

Majestelerinin yıldönümü 
münasebetile kendilerine en sa
mimi tebriklerimi ve şahsi sa. 
adetlerile Belçikanm refahı için 
olan temennilerimi arzedıerim. 

Son ekşelans Atatürk 
Türkiye Reisicumuru 

Ekselanslarının nazik ihti
mamlanndan dolayı pek müte
has.5is olarak kendilerine sami. 
mi surette teşekür ederim. 

ziyade artmıftır. Selahiyettar Fran şılıklı mah1ınat teatisine lnhiSSr 
sız mahafili, mülakatın genel ma- etmiştir. 
hiyet gösterdiğini ve bu esnada l Bu görüşmeden yakın bir i~ • 
talyan . Habeı meselesinin araıu · tikbal için her hangi bir netice çı· 
lusal vaziyet üzerine yaptı~ı tesir karmağa kalkışmak cür'etkarane 
lerin de konuşulduğunu teyit et · bir hareket olur. 
mektedir. Yine Pariste memnuni· 
yetle teyid olunduğ-.ma göre bu 
mülakat üzerine iki memleket mü 
nasebatma bir ferahl~k gelmi~tir 
Bu mülakat, daha uzun konuşma 
lara bir haşlangıÇ olacaktır. 

Le Journal, Fr:ınsa mebuı:srı 
medisin:le Franııız · Sovyet palı· 
tına ait olarak yapılacak görÜf r 

meler arifesin.de Almanların bit' 
manevra yapmakta olduıklıır1ıı111 

aıikar bulunduğu mütaleuınd• ' 
dil'. Bu gazete, yazısın:ı ıöyle de • 
vam etmelctedir: ' 

lngiliz kabinesinde 
Roma, 25 (A.A.) - 92 numa· d v • •kJ•k 

rah resmi tebliğ: egışı ı 

Söylendiğine gör;, gerek B. H it 
ler, gerek Fransız büyük f'lçısi. 
bu konuşma esnasında Sovyet mu 
ahedesi meselesini ileri sürmü~ · 
lerdir ve Fransız büyük e!çisi, MH 
Jetler Cemiyeti çerçevea.ioe dahil 
bulunan bu paktın hiç bir memle· 
ket aleyhim~ olmadığı hakkında 

"Garp devletlerinin kurduğtl 
planı tahribetmek, ve Orta A vru · 
pada, banşm muhafazasmda eSf.S
lı bir rol oynıyan bir milletin kUf 
\·elterini f ele~ u&rratmak tehlike· 
~ini gC:steren hir mika.dele barJa ~ 
mıştır. Fran.c;a, ihmal edilme51 
mümkün olmıvan hir ku~Tet ol · 
makl:ı berabc;, L-0ncira ile M osk<>' 
\'a arasında dikkate değer bir ya· 
kınlık göı-üJmckte hat"a bu ara~'lt 
Sovyetİere yapılm~ak finansal ~·at• 
dımdan da hahsolunmnktadır ..• 

Doğu Tembien'inde hareket de
vam ediyor. Eritre müfrezelerin • 
den mürekkep bir İtalyan kolu 
Makallenin batı güneyinde Amba 
civarında düıman, bir kaç ölü bı
bırakmı,tır. Tayyareler Antalo ve 
Buja bölgeleri üzerinde uzun ve 
devamlı bir uçuf yapmıflardır. 

YENi ASKERE ALINACAKLAR 

Roma, 22 (A.A.) - Reamt ga· 
zetelerde çıkan bir kararname, 

1901 den 1914 e kadar sınıflara 
mensup olan henüz aıkerliklerini 
yapmamı, olanların tekrar mua • 
yeneye tabi butulmalarmı bildir • 
mektedir. Yabancı memleketlerde 
oturan İtalyanlar bundan müsteı· 
nadll'. 

Londra, 22, (A.A.) - Royter yeniden teminat vermi~tir. 
ajanamın bildirdiğine göre, bu ak. Daily Telegraf gazetesi diyor ki~ 
tam , İngiliz kabinesinde apğı · "Bu mülukat, bizzat B. J ,ava. 
daki değişiklikler olacaktır: · lm arzusu üzerine yapılmıştır. Al 

Halen Sü Bakanı olan Lord Ha· manya ise Fransız • Sovyet müna 
lifax, mührühaı Lordluğuna, ha sebetleri ve Paris · M(")skova pak . 
len müstemlekeler bakanı olan B . tmrn tasdik edilmek üzere buluiı. 
Malcolnı Macdonald dominyonlar ması üzerine telaşe düşmü~tür. Bu 
bakanlığına, halen dominyonlar meselenin müzakerelere mevzu 
bakanı olan B. Thomas nıilitemle· ·- te~kil Pttiği !lr7ıınil"hili1· 
keler bakanlığına, hazine finan • Paris, 22, (A.A.) - Gazeteler 
sal sekreteri B. Duff Cooper Sü Hitler.François Poncet mülaka · 
bakanlığına tayin o1unmll!lardır. tınm ehemmiyetinden bahsetmek 
B. Duff Coöpet: ayni ~amanda ~~ to ve ancak hiaaedilebilil" derece: 
zel müşavirliğt; getirilmiıtir. Ha·,, de bir salah huıulünü kaydetmek·! 
zine finan.sal sekreterliğine B. Wil le beraber miisbet ve sarih Mti · 
liam Shepherd ~orrison tayin e· celer derpiı etmenin timdilik 
dilmittir. Mührüha.a Lordu olan müş.kül olduğu ' mütaleasında bu . 
Lord London Derry istifa et.mit lunmaktadrrlar. 

Pertina:-:, ''Eeho t~:: Paris,, gn'lt' 
h~~inde y4tzd1iı ma.!;a!cde, ne.:-e· 
dilen tebl ~ın ı;c:1'a~c kamaya \'l!I 

k ' t ~· A t , gere par emen o e ı:tanm vı:.n ı 
yola sev!tede:ek mahiyette b':.ıluit:c' 
duğunu Y1-..,maktad ır. l' mnı;'ı'X'*~ 
Alman t~=:lerinde lı ·: 1:-ir cler;i~i1'· 
tik yoktur. Şimdiye k3.dnr uzlaf • 
dınlması mümkün o:miyan rki 31 

Ö .. 1 1 • .., •bt 1
- 1• rı g ruf, ev ve ce c ~ırnu 1r1 ..... 

makt"r:' .... ,, 
ve hükUmetten çekilmi$tir. Halefi -=~======;;;;.....;.;====== 

Lord Halifax hükUmetin Lordlar StaJı•n Şan Kay ç:.ekin 
kamarasında liderliğini de yapa· "'(' 

Pirede. yakalanan eroinciler 
Atina, 22 ( Geceyarısmdan ıon 

r~
1

özel aytarımızdan) - lstan -
buldan yapılan bir ihbar üzerine 
Pireye gelen bir vapurda büyül.: 
bir eroin ıebekesine mensup ktl • 

çakçılar yakalanmıılardır. Kaçaı.c caktır. ku VVetİ 
çılar, eroini kaçıramamıılardı~ · Diğer bütün kabine üyeleri yer· S k 
Söylendiğine göre kaçakçılar h · lerini muhafaza etmektedirler. ta anov hareket-
tanbulda bulunan bir ıebekey .. 

-"""''----·r·-d--:~-.-.1 ~-t-- terini anlattı 
zası tara ın an goru mut ve as • mensuptur. 

ltalya notasına cevaplar 
vip edilmittir. 

Fransız notaıı projesi de İn
giliz projesine benzemektedir. Bu 
da tanzim komitesi azasının tas -

Moskova, 22, (A.A.) - Sta -
kanoviatler genel konferansında 

büyük bir söybv veren 8. St.alin 
Stakan.ov hareketinin Sovyet Rug· 
yada ıosyalizmin kuruluşu taril.i 
ne en parlak bir sayfa gib: gire · 
cek kadın ve erke!-t b~r iş~i h~rel;c 
ti olduğunu söyledikten sonra bu 
hareketi, sosyalizm için gayrette 
re~<ahetin yeni bir safhası olaral 
tavsif etmiş ve demiştir ki: 

Tokyo, 22 (0.:c ) - ••Tok'Y0 

Niti Ni§i,. gazetcsin~n ŞanghaV • 
dan haber aldığına ~öre Çiy,'-11 

Kay~ek toplanan Kuomintag ko1·: 

eresinde 4imali Çinin ictikl~fiıı• 
' ,,. 

b!zzat ataca~mı ve Jnponlar ıın;b. 

18 ler komitesinde petrol ihracı da menedilecekm!ş 

Londra, 22 (Özel) - Zecri teJ 
birler hakkındaki ltalyan protes · 
tosuna kartı İngiliz cevabı bugün 
öğleden ıonra Sir Samuel Hoarc 
tarafmdan İtalyanın Londra bü • 
yük elçisi B. Grandiye verilmiştir. 
No\anm metni yarın neşrolunaca'k 
tır. 

lngiltere hükiimeti tarafından 
hal yaya verilon cevabi notada ez · 
cümle §Öyle denilmektedir: 

''İtalya hükUınetinin notasında 
münderiç btılunan genel mütalaa· 
ta cevap olarak, Büyük Britanya 
hü~Uıneti, Cenevredeki münaka · 
ıalar esnasında kendi mesuliyet • 
]erini · müdrik bulunan Mil!etleı 
Cemiyeti Konseyinin, asamblesi • 
nin ve dijer teıekküllerinin vazi 
f elepni tamamiyle bitaraf bir zib 
niyetle yapmak ve ltalyanın met• 
ru menfaatlerine kabil olduğu ka· 
dar genit bir pay ayırmak husu • 
sundaki kat'I arzularına 9ahit ol • 
du~a iıaret etmek mecburiye • 
tin.dedir. 

· ltabaya kartı Biri etik Krallığın 
J;eslediii doıtluk hi11inin pek bU
yük-olmaaına rağmen Büyük Bri 
taDJ.a hükdmcti yukanki karara 

muvafakatini bildirmek ve bu ka· 
rarın bizzarure tevellüt edecek 
neticelerini kabul etmek mecbu · 
riyetinde kalmıştır. 

Bununla beraber Britanya hü • 
kum eti ltalyan notasının son f ık· 
rasmda "her memleket için ser · 
best ve hakkı hükümranisinden 
münbais bir muhakeme,, cümle · 
ıiyle yapılmak iıtenen telmihi an 
lamamazlıktan gelememek mec 
buriyetindedir. Bu telmihe göre 
Büyük Britanya krallığı hükUm.e\i 
kendi hareket haklannı tesbit hu
suıunda tamamiyle serbest olmak 
icap eder. Vakıa Büyük Britanya 
hükWneti Milletler Cemiyeti pak 
tına imzuını koymak},.. kendi ser· 
best ve hukuku hükümraniıine 

müstenit muhakeme hakkından 
hiçbir vakit sarfı nazar etmem it • 
tir. Fakat o tarihten itibaren bu 
hakkı ancak paktın taahhütlerine 
mutabık olarak icra etmek taah · 
hüdü altına ginnİ§tir.,, 

FRANSIZ CEVABI 
Londra, 22 (Özel) - Zecri 

tedbirlere kal'fı ltalyan protesto • 
suna verilen İngiliz notası projesi 
Cenevredeki tanzim komitesi a -

vibini kazanmqtu. 
ISVIÇRENIN CEVABI 

Bern, Zl (Özel) - laviçre f e· 
deral konseyi balyan protestosu -
na cevabında diyor ki: 

"lıviçrenin ltalyaya karşı olan 
derin dostluğuna rağmen irtibat 
komitesinin tedbirlerine ittirak 
etmemesi kabil olmamaı~tır. Is -
viçre paktın 16 ncı maddesi mu· 
cibince alınan zecri tedhir!ere di • 
ğer milletlerle birlikte ittirak e • 
decektir. · 

PETROL iHRACI MENEDi
LECEK 

Londra, 22 (Özel) - Millet -
ler Cemiyeti itleri bakanı Bay E· 
den 29 ikinci teırinde toplanacak 
olan 18 ler komitesinin içtimamda 
bu1unmak üzere muhtemel olarak 
gelecek hafta Cenevreye gidecek· 
tir. 18 ler komitesinde ltalyaya 
petrol ihracatmm men'i meıelesi 
görütülecektir. 

Daily Telgraİ>h eliyor ki: 
"lngilterenin bu husuıtaki va· 

ziyeti gayet sarihtir. Eğer diğer 
devletler ltalyaya petrol ihraç e • 
dilmeaine müsaade etıı:nemeği ka • 
bul ederterae fngiltere de petrol 
ihracatmı menedecektir. 

li Çine Mançukoda olduğu gı ' 
"muo.v~ne!,, c~r.ıck i::terlcrse her'• 
kendilerinin, hem de şimali ç;nıtı 
aüngül~ri k:ırtırand:ı bulunacllk • 
larrnı s5ybmi~tir. 

"Hu~i Ş1:nbun, ~"';-€.~esi Ger~ • 
. K k' , ,_. c.ıı"ıt" ral Ç1yan .-ıy::~ m an .• ın : 

rında cb~1lmış 500 000 kişilik bı~ 
kuvvete malil< old••ıjunu bHJ t ' 

"Sosyalizm kin gayret s:ırfın · , d. 
k . ~k. fh 1 • mc.tl~ ır. 

da re abetın eıı ı ta .asının a.~e.- -·~'*"""' 
•ınmımfi:tmmn~~1.1R1t1•~:1QIUtffW...-~·~ 

ne olarak' ~talmnov _hareketi, ye Fra". c h İff ult'ta 
• J • w b w} L l t t t e e tJ a m te tn·ge r..g ı c:;tı u::ıma ~ ~~rr 

Eğe: y:mi yükse\ tcknl:< olme.ıay kuvve t•enrre·: ;5\iyor .• 
d S k h l t . ı 1 ' . r p •.• ?nr• ı ta anov are te ı ce o mazoı. P<lrıs, 4!.2 (A. A.) - c.ı. ıt 

Bugün önümüzde, tekniği te!tla · sien gazetesi, B. Pietr1'nin Or~ •• 
men yedi zaptlarıra alan ve onu yakmındn Mııuel . Kebirde \l'Uc.~ .. 

k d ıt O· ileriye doğru yürüten yeni a m da getirilmesine ko.rar verını,. . 
. Jt1\" 

ve erkek i~;iler görüyorauuz. HaJ duğu yeni dcn:z üsaünUn cheııır • 
buı.'-ti bundan daha üç yıl enel e· yetinden bahsetmektedir. Bu 

1 
t:· 

limizde böyle kimsesler mevcut mana hakim olan dnğlo.r. ona ::.ir• 
değildi. Yahut mevcut değilmit esair bir müdafaa temin edece 

gibi telakki edilecek dere::ede aı· 

dı. Stakanov hareketi öyle bir işçi 

. b l"\tarık'ıl" Marıel Kebır, Ce e u • 
,. katt••ııı 

ağzında ve Cartagene ın d i • 
Ak erı 

harel<etidir ki onun hedefi, bugün da kain olup, Framanın r•" . e ya 
bizim yeni insanlarımız için artık 

vaktr a:eçmit olan eski normlan 

&fJll&k ve teknik hakkındaki eski 
telakkileri yıkmaktır. Bu hareke· 

tin gayesi, endüstrimizde bir in • 

ki lap yapmaktır. ~ · 

zin warbmı kontrol etmesın ... 0 
rrıı•·· 

yacaktll'. Zira Fransa bu 
1 

•, 

gayet kunetli bir deniz tarr-1 
leri üssü haline getirecektir. 

11 
ar•••• 

Marsel • Kebir ile Oran 

da bir tünel kasılacakbf • 



litaretler 

Archaisme 
Exotisme 

1 

~ olur ki, insan aynaya 

Ne wihel ~özlerim, ne güul ela 
~m, ne pzel •açlanm oar 
ıli,._ 

Fcaiaf bu narn.lik hia•i m:un 
~ez.. Hele bir kalabalıkta, bir 
ı.._, toplulufunda gündelik ha .. 
)tf irin ncınd temayülü uzun bir 
~a Mlhip değildir. Bir cmıiye
fiıt ltentli kendini beğenmui kga 
6', zaman .ürer. Beğenmek hini 
'ctöna bir gölge gibi inaanlan ar
!?'dan sürükliyen lettan bir ıey-
"· Beğenmek emeli insanlan ba

ıo,. ulld, bazan ıakuli, btqka bir 
~le kalı bir tarih, kalı mesafe 
L. fll'anncla kendine bir durak 
""'1'1ak iater. 

"Can .. krntuından ~abuk 
~ıyor,, diyen ıair ne kadar 
''fVtlulır. ln.anltıT yalnız can 
~hnnclan değil, beğendik · 
,~ feylerden, beğendikleri ıey
tr dinamikliğini kaybetti • 
~·. nteaaleler silindiği zaman der
""' eofrıyorlm. Her gün karıı kar · 
">• buluncluğumıa hakikatleri 
6'r11ırn i~in laayallere tercih etmi 
)o,gz. Can .. kıntısından kurtul -
~ İatet/iğimiz 'zaman realitenin 
"'11cın üstüne pkıp hayal oeyahut 
~cıle benzeyen ulaklan süzüyo -
~ Hakiki, bizim ifin malum 

cm mcu:lcleyi hayatımızın par· 
~Gaı. el ahi qi•a sevmiyoru:. Saadet 
~ilimiz ıey her tarafım büyük 

&i, dikkatle tahayyül ettiğimiz 
ft1fere kaouırrıak ,1-0:1..11,-. aoylı; 
°'""'Hı, tıarınlan doyan öküzlerin 
'-erke.ten önce mes'ut aayılmalan 
1"9._ ,. •• O" • _ _ .... 

• • • 
~ ~rculıfınm ıey deiifmiyen re· 
J•rain luıpdanndan -çıkmak, de. 
~~ve ba,ka olana ktıOUfmalı 
~...,iclir. 

la,1ta olan fq, ya tarihin ... 
~ i~ine saklanmıı efsanelq · 
:ı bir hayat hiuidir. Onu aran: 
,:_~an inaan rahu irinde za • 
-.ca 6ir mama yapmı:. Çok 
~ ZGmanlarcla rahamu: durak · 
:· T arilıin el•anele1mif afakla
to. "'• laa duyar gibi ol ura:. Bu 
~ ha Archc:risme sahasıdır. BClf · 
°'•fa ••yem, kendi halinden 
~n olmıyan insan, Rönesanı· 
..._, ı bir acayip arclaaüme'in 
-~"lfldailır. 

~-ıtun edebiyatta, resimde, mi
ftd e, hatta •on zamanlarda sa· 
~ oe rahatlık telakkisinde bil,. 
"'tfl· CI ~İni aldığını gördük. Şöh . 
~· bır profesör olan Mous•, ha
, Qcfıfa bir teme insanlann ilk 
~arın ekonomi ahlakına dön. 
'~ • '"onlan aldığın kadar aar· 
)Qt dı1en,, iptidai kabilelerin ha-
>or. fel&kltilai kurtaracaktır, eli -

1Gezintiler1 

Sürülen cazband 

Yabancı okullar için yeni hükümler 
Hitler, Almanyadan cubanJltt

n da sürmüf. Buna yayan ajan.Zal. 
tuhal bir dil kullanıyorlar. Görii• 
nüıte göze ,arpar bir ıcy yolc sa • 
nılır; fakat "cazbancllan tla,, ti•• 
yince, anlam defiıivm1or. var; Kültür bakanlığından gelen talimatnamede neler 

dün toplanan komisyon ne kararlar verdi? Sürgün, hoı bir sö% tlefil. Gd· 
diği yer neresi olursa olsun biscle 
iyi izler bırakmaz. Fakat niçin 

liseler komisyonuna kültür öirek saklıyayım, bu sürgün, cazhandltı 
tör muavinlerinden Bay Şevket Sü birle,ince, ansızın laalilliyor. Or • 

Yabancı okullarda bulunan ya. 
hancı tabiiyette talebeden Türk 
çe derslerini başından itibaren 
muntazam takip etmemiş olanla· 
ra Türkçenin kur halinde okutuı· 
m~ kültür bakanlığınca izin 
verildiğini ve bu kurlarda okutu 
lacak derslerin müfredat program 
larnu ve kitaplarım hazırlamak ü 
zere bir komisyon teşkil edildiğini 
yazmıştık. 

Bu komisyon dün sabah öğleaen 
önce Sultanahmette 44 üncü ilk 
mektepte, öğleden sonra kültür di 
rektörlüğünde olmak üz.ere iki 
toplantı yapmıştır. 

llk toplantıyı İstanbul kültür di 
rektörü Bay Tevfik ,açmış, bakan· 
lıktan gelen emir okunmuş, yapı

lacak iş konuşulmuştur. 
Oğleden sonraki toplantıya. kül 

tür direktör muavinlerinden Bay 
Şevket Süreyya b~kanlık etmiştir. 
Top1antıda ilk, orta ve lise dere · 
cesindeki yabancı mektepleri 
Türkçe muallimlerinden çağınl · 
mış olan on beş kadar öğretmen, 
le birlikte kültür direktör muavin 
}erinden Bay Nurullah, ilk tedri · 
sat ıµüf ettişlerinden Bay Musli · 
hiddin Ali ve Bay Mansur da bu-
1"4& ... w~ı.w. uK, orta ve use muaı • 
!imleri dün bir arada olarak top · 
lanmrşlar, yabancı mekteplerde a· 
çılacak olan Türkçe kurlarının sa
yısı ve diğer dersler hakkında mü 
zakerelerde bulunulmuştur. 

Bu mekteplerin ilk kISimlannda 
ki ecnebi tabiyetli talebeden sınıf 
tedrisatnı takip edecek derecede 
Türkçe bilmeyenlerin ayn,· orta 
ve lise kısımlanndakilerin de ay · 
n kurlara devam etmeleri karar · 

gibi kullanır. 
Seyahat, seyahat edebiyatı, ya

bancı memleketlere, yabancı mem
leketlerin örllerine ait . çevrilmi§ 
filmler mucuırlanmız arasında 
aspirin gibi, ihtiy~ laineclilen 
maddeler haline girmiftir. 

Exotisme kentli halinden bir cin 
için kurtulmaktır. Bizde, Archa · 
ismecle, Exotismede her günkü 
hayatımızda parça parra tairini 
göstermektedir. Mesela son :a -
manlarda Anadoluyu tanımak e
meli, ve bunun edebiyattaki akis
leri bizim exotique hislerimizin 
bir cephesini tqkil ediyor. Diğer 
taraftan folklora büyük ehemmi· 
yet veren ve tarih dekora i~ncl e 
hatta bir nevi romanti•me'i ycqa· 
tan telakki de archaique telakkile
re cevap tqkil etmektedir. 

laştınlmıştır. Gerek ilk, gerekse 
orta ve lise derecesindeki mek · 
tepl~rde açılacak olan Türkçe kur 
ları mecmuu iki yılda bitirilmek 
üzere üç derece üzerine üç kur 
olacah1.ır. Bu kurları bitirip Türk
çe öğrenen ecnebi tabiiyetli talebe 
kurlan bitirdikten sonra mektep· 
ten çıkmamışsa sınıf tedrisatını ta 
kip ec;lecektir. 

Kültür direktörlüğü ilk, orta ve 
liseler iç.in üç ayn komisyon teş 
kilini düşünmüştü; dün ilk mek · 
tep kurlan müfredat ve kitapları 
için bir, orta ve liselerdeki kurla · 
nn müfredat ve kitaplan için de 
bir komisyonun çalışması karar · 
laştmlmıştır. 

Bu iki komisyon bu sabah kül · 
tür direktörlüğünde ayrı ayn oda 
larda toplanarak çalışmalarına 
devam edecektir. tık kısım komis 
yonuna ilk tedrisat müfettişlerin · 
den Bay Muslihiddin Ali, orta ve 

"aıtur ı,ıerl 

Edirne kurtuluşu 

f alebe Birliğinden iki yüz 
kişi gidiyor 

25 ikinc teşrin pazartesi gürtff 
gilzel Edirnenin kurtuluş bayta • 
mıdır. Bu münasebetle burada 
yapılacak törene iştirak etmek ü
ze.re şehrimiz taleôe birligı .. üyele
rinden 200 kişilik bir kafile E -
dirneye gidecektir. Yüksek iktı • 
sat okulundıan ayrılan 50 kişilik 
bir kafile bu akşamki trenle ha • 
reket edecektir. 

öö.RETMENLER BIRL1Gt -
KONGRESi - Öğretmenler bir -
liği kongresini bugün saat on beş
te halkevi salonunda yapacahiır. 
Kongreye bütün üyelerin iştirak 
etmesi için okullara çağın kartla
n gönderilmiştir. 

TALEBE BIRLlôl KONGRESi 
- Talebe birliğinin yıllık kon -
gresi geçen hafta yapılmaya baş
lanmıştı. Kongre geçen hafta bit
mediğinden önümüzdeki pazar 
günü tekrar devam edilecektir. 

FAKIR TALEBEYE YARDIM 
- tık okullarda okuyan fakir ta
le beyc Kızılay kurumu tarafın -
dan yemek verileceğini yazmıştık. 
Kurum d~ğcr hayır kurumlarının 
yardımı için ilgililer yanında tc
§ebbüslere başlamıştır. Alınacak 
sonuca göre yardım mikdan art
tınlacaktır. 

Yemek verme işine ay başın -

reyya başkanlık edeceh-tir. katranın yetiftirclifi %eoke Jtnnıl 
Kültiir bakanlığından gelen ta- tokmakları, yamyam priiltül,riy. 

liınatname, ecnebi okullar için ye le saldıran caz.bantl, mıısilri tari • 
ni hükümler koymaktadır. ' hinde bir barbm btulıını cliye • 
Yabancı okullarda bulunan ya- mlsa yeridir. Ostü deri kaplı bane 

bancı tab~yetli. .talebe?in. ~~lmz ço kepçeleri, niltel bir yılan Bİ~· 
ulusal tarıhlerını kendı dıllerınde tıılıyan ıaksolonlar, fakfalrlar bır. 
yazılmış tarih kitaplarından oku- araya gelince, mruilıi değil, bir. 
malarma izin verilmiştir. Ancak kulak iıkencesi doğuyor. Sad• 
bu kitaplar bakanlıkça usulü. d~hi. ''kübizm,, yok diyenler Bolibe c_. 
linde incelenerek kabul edıldık · bandı unutuyorlar. 
ten sonra oh'Utulacah-trr. , Almanlar, "Vagner" in yurdun-

Lise derecesinde bulunan yaban Jan bunu koomakla o büyiik tl6-
cı oh-ullann son iki sınıflarındaki hiye lô.ytk toraelar oltluklanm an
yabancı talebeye de sosyoloji ders 1 lattılar. Çünkü ca:bantl, BüYülı, 
leri Türkçe olarak Türk öğretmen Sava§ın ruh!artla yaptığı bozgu,.. 
leri tarafından okutulacaktır. la beı!cnmiı bir urdu. Göotle hu. 

Yurtbilgisi derslerinin yabancı talıktan kurtulunca, kesilip atil •· 
okullarda yabancı talebeye Türk ması gerekleruli. · ' 
çe olarak okutulması okul idaresi Ben, keneli payıma, batı mu~ 
nin ihtiyanna bırakılmıştır. kiıinin tadını duyanlardan defi .. 
Yabancı oh"Ullarda yabancı ta · lim. Orkeıtra, benim ancalr lca • 

!ebeye sosyoloji dersini ulusal dil lamla konuıuyor. Gönlümle clefiL. 
}erinde aynca göstermek isteyen Fakat onun çağlayanlardan bir 
okulara izin verilmiştir. Ancak O· dili oar. Söylediği 1Jakit, tabiııt-d~ 
h'Utulacaklan kitaplar, yine, ba · le geliyor. Piyano, nasıl «n:lartltı 
kanlıkça usulü dairesinde incele- erginliğin örneği iae, ( muillİ) ti• 
nerek kabul.olunduktan sonra oku de orkutra, ruhun en ima yol 
tulabilir. bulan oarlıktır. Onun naimelerit, 

Yabancr okullarda yabancı ta · kuf olur öter, renlt olur dafılu, 
!ebeye Türk coğ1-afyası Türkçe o- nq olur Joğar. Titriyen teller · 
larak Türk öğretmenler tarafın · tünde çiçekler ~lır, gö~yQflan 
dan okutulacaktır. parlar. Orkestra olm~da, Vq 

Bu okullarda yabancı talebeye ner, Bethoven Fbi lnıyrulela Yll~ 
genel coğı-afyanm, ulusal dille · dızların geniıliiini kim lıacalrlı 
rinde gösterilmesine izin veri lmiş yacaktı? Onlann atllarını . al•lı 
tir. Ancak okutulacaklan coğraf · lardan aııran nedir? .• 
ya kitapları bakanlıkça usulü dai Cazband, bir yamyam cltlllflla • 
resinde incelenerek kabul olun · nun, bir vahfi zurna.ıının Aonıpe 
duktan sonra okutulabilir. kılığında hortlamasını anclırmı ' 
Yabancı okullardaki, yabancı ta mu? ... Dütüniin, ki bir tepinmeıl 

biiyette olanlardan gayri bütün btqka hi~bir ıey olrnıyan Hotan 
Türk vatandaşı, talebe, okulları · danalannı medeni tlünyaya ıo 
mızdaki muadil sınıflarda göste odur. Süslü kcu:lınları lrayal 
rilen Türkçe, edebiyat, tarih> coğ parkeler üıtünde tencere ooan k 
rafya, sosyoloji, yuı1:bilg)si kit..'-tp laycı çırahlanna o tlöndiirm 
Iannı aynile okumalan esası de- mi? ... Şimdi sinemalarda ıörclü 
ğişmemiştir. ijümiiz "kadril,, ferin, "val•,, leri 
Yabancı okullarda Türkçe ola güzelliği yanında bilmem lıi . 

rak verilen dersleri okut..'ln Türk tuhaflık naıl yer bal~yor? 
öğretmenler, okulllll muallimler manlar bunu yurtlanndan kor> 
meclisinde Ti.irk kültüıi.i ile ve makla çok iyi bir if yaptılar. U 
Türkse verilen derslerle ilgili ıne- marrm, ki öteki clevletlerle birli 
seleler hakkm~a fikirlerini söyle te biz de cazbantlr atem~ Dolıa 
mek üzere hem meclisin toplan · du~ıım noktalar göıteriyor, iri 
tılarmda, hem de yine ayni se · y<ıl.,,nız bir zevk yanlıtlriı .. nırl 
heple okulun inzibat meclisinde idnde kalan bozultlalılardan de 

;# 

bulunacaklardır. ğildir. Peıi sıra sürü sürü tlennz 
Hiç bir yabancı okul yeniden likleri de birlikte sürüklüyor. 

şube açamaz. Yabancı oh'Ullarda 9 G zıl 
yeniden ihzari sınıflar açılamaz. ""**" ........... --- • e 

Yaba~cı_ oku~larda bakanlığa Deniz Harp Mekteb"nd 
kaydettırdıklerı sınflann sayısı b .. k... •• 
arttırılamaz. ugun u toren ~ Ollilorıı kendini filen kaptıran 

~ htler, mesela ona siyasete ==================================================== 
'"' crı- Mirim bir hale koyan top· Fratellini Kardeşler Avustralya YoJunda: No. 70 - 22 2. teşrin 1935 

Sadri Ertem dan itibaren başlanacaktır. 

Deniz harp okulu ve looin 
hazırlanan "Atatürk,, büstünün 
çılma töreni bugün saat 15 de y 
pılacaktır. Program şudur: 

~:- (/talya, Almanya gibi) 
ieı... it #aayat ghraplannı Archa -
Qf_, ile susturmak yolunu lultnUf 
-•crı-dır. 

1 - Donanma ko~utanı Ami 
ral Şükür O kanın karşılannı 

2 - Geçit resmi, 3 - Okul 
mutanmrn söylevi, 'I - Am · 
Şükür Okan tarafından büstün 
çrlması 5 - Bir öğretmen ta 
fmdan söylev, 6 - Bir doktor 
rafından söylev, 7 - çay şöle 
8 - Okulların jimnutikhane 
ya pacaklan gösteri, 9 - Don 
ma komutanının ujurlanması, 
- IsteY.e~ekletj.n okulu gezme! 
rL 
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T arlim a a ığı ın 
Önemi· hir kanun ~i y "hası 

Genel d"re törııük teknik şube 
ça" şma~aı:ıı ıs ah edilecek 

Ankara, 22 (Telefonla) - Ta
mn Bakanlığı yeni bir tqkilit 
kanunu layihaıı hazsrlanıı~tır. Bu 
lAyihada, genel clircktörlüklerde 
teknik ıubelerin çahıma!rmm 
Avrupadaki benzerleri derecesine 
~arılacağı g.:.is~crilmektcdir. Ka
nunun, üç yılda tatbik edilmek 
euretiy)e bütçeye yük olmaması 

. 

temin edile::ektir. Yeni teşkilat lar 
yihaııında bu meslekte çahfacak · 
ların Üzerlerine aldıklan nıeı'uli
yet niııbetinde terfileri e:aslı ıu • 
rette dü§ünülmü§tür. Yeni layiha. 
Tarım Bakanlığı men3uplarını 
genel kurmayın bir cüzü halinde 
sayacaktır. 

Sümerbanka alınacak \1ürk- Danimarka uzloş-
gençler ma komisgonu üqesi 

' Ankarn, 22 (Te.efo:ıla) - Sü~ Ankara, 22 (Telefonla)- Tür 
mer Bankın bu yıl Avrupl.ya tale· kiye· Danimarka uzla,ma muah~ 
~ söndermiyeccği yazılmıştı. Bu- desi mucibince kurulacak komiı • 
na karııbk bankanın fabrikainrın· yonda. Türk üyesi olarak Erzurum 
da çahıtırılmak üz"?re Avrupa ik· saylavı Bay Fuadm bulunması v~~ 
tıaat fakültelerind!!n mezun genç- killer Heyetince ka.bul edilmiştir. 
ler almscaktır. , 

Lokanta camekanlarında 
aemek teşhir edilmiqece/, 

iki büyük film birden 

görm~k için her halde 

Ankara, 22 (Telef~!a) - An· 
kara belediyesi lokantaların ca ! 
mekanların ::!n yenıe~t ve ç;y et teş· 
bir etmeyi yasa~c: etmİ§tİr. Lokanta 1 
camekanları tül p~rdeyle örtüle • 
eektir. 

lJlusa ~ kıyafet balosu 
Ankara, 22 (T elefonln) - Hi
ayei Etfal Cemiyeti, 7 birinci 

kanunda vereceği yıllık ulusal kı- ı 
yafet balosunun parlak olması i• 
çin ıimdiden hazll'lıklara ba§la ·1 
mıf tır. Bunun için ayın yirmi be
tinde Çocuk sarayında büyük bir 

. toplantı yapıla~elüır. 

Konservatuvar mezunları 
için tören 

Bu yıl !S:anbul konservatuva
tından çıkan talebelerin diploma 
töreni bugün saat 16,30 da kon . 
esrvatuvar binasında ya pılncak ve 
M)rende Vali ıte belediye reisi Mu
hiddin Üstündağ da bulunacak • 
tır. 

TeJekkür 
Gaze~esmizin 19 yaşına basması 

sinemasına gidiniz. 

Kadın ne yapsın 
ve 

.._.';ubert'in Aşkı 
Sear.slar: 
Z 1/ 2 da u ert"in ~' 

4 do Iiadm ne yapsrn 
5 1/2 dn Şubcrt'in A~ı 
7 cfo Kadm ne yapsın 
8,15 de Şuhert'in Aşla 
9,15 de Kndın ne yapsm. 

.,.....,,._,, •• ~~~mıllm~l:Z3&;# 
İ\tı1nbul 8dediqcsi 

Sehir'IYyCJ trosu 

11111111111111 

ı ı 1... 1 

111111111 

F7ansrz. 

Bugün sant l:i te 

socak tiyntrosu 
Akşam s:ıat 20 de 
Saz, Caz, 3 perde 

Yazan: Ekrem 
lteşi~ Müzik: 
Cemal Reşit. 

tigatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam 20,.~ da 

RAY. BAYAN 

• 
llI kutlulamak nezaketinde bulu · Bü;rük operet 

nan "Akşam,, ve "Haber,, arka Son Hafta 
daşlarmııza teşekkür edcr:z. Yz.ııınlar: Mahmut l'uari ''e Necdet 

Aidat verme•ıen Rü~~Ü~ Müzik: Sezal ve Seyfeddin 
' Asaf. 

dok torlar Gişe gündüz nçıktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar: 2.1 - 50 - 75 ı: 100 ı.oca: 

Etibba odası yönetim kuntlu 400 - :ıno 
odaya aylık aidatını venneyen 26 ikinci teşrin sah akşamı 
300 kadar üyeye sirküler gön SEJ'DA OTELi 
dermiştir. 45 güne kadar aidatını Pek yakında: TELLi TURNA 

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

,~ e nn eye n doktorlar icraya. veri · Gt!çm;ş K..urunlar: 
le=ektir. ~H Trşrinis2nl 1921 

Bu durum kaı-~ısında kendileri· Piyer Loti ve Klod 
ne tebliğat yapılan doktot·Iar dün· 
den itibaren bor~la.rmı getirip ver Farer caddesi 
meğe ba§Jann~lardır. Büyük Türk muhipleri Piger Lo. 

Şimdiye kacl:q,r 100 den fazla ti tl ve Klodlarerc T;arlJı Türklerin 
his8lyatı ta..~dirkdranelerlni izhar 

ye odava br~vurmu~lardır. etmek üzere lsta.nbul sokaklann

Na~it - Eurığ1ul Sadi 
Şeh;adeba.şı TURA "ıl ;; .. r;f ··nr•ır.fı, 

·nu gece ımat :20.~" ,. 
itarız Buıhl.\Q tor. 'ftRfAmJ~ 
~ri ve (TeyzP ffa: 
vo:h·n 3 pcrrlE' .• , · 

ne 14 .. 10 ela <B:.rk~~) 
·ve (Komedi) 

dan ikisinin Plyer Loti l'e Klodfa,. 
rer adları ile te&miyc8i i.çin cemiye. 
U umumiuei belediyeye vcrUmek 
ifin bir takrir hazırlannu.ıtır. Pi. 
yer Loti ve Krodf arcr scrıderdcn· 
beri Türkleri müdafaa eden iki aziz 
ue nwhi.erem simadır. lstanbul bu 
ild dostun lsmlni laf!U1Zakla lf tJJırır 

ı edecektir. 

Yunan kıralım 1 Yiyecek piyasası /ikinci nevi ekmek 
karşılamak üzere lyükselmive başladı her yerde yok 

• 
Atinaya giden elçiler Piyasadan dört b\n teneke Halk isterse ikinci neft 

ve ataşemiliterfer yağ çekmişler ekmek tartılacak 
Yunanistana yeni gelen krah lstanbul zahire pi~mda, Belediye ikinci nevi elanek için 

karşılamak üzere yabancr memle-, son haftalarda umumi bir yükse - bir talimatname yapnu§tır. Bun' 
ketlerden ba.zilannın hem An • liş görülmektedir. Bilhaşsa yağ göre, ikinci nevi ekmeklerin de aJ 
kara, hem Atina elçisi olan elçileri fiyatlarında sene başlangıcından. tına piştiği fırının damğasııu gOSı 
Atinaya gitmişlerdir. beri artan bir fiyat fazlalrğI var • tern1ek üzere bir etiket konacak· 

Bu arada Danimaraknrn An • dır. trr. Her fırın ikinci nevi eknlek ~ 
kara elçisi olmakla beraber hem Bugün; Diyarbekir yağlan karmak mecburiyetinde olduğu gt· 
Atina elçisi bulunan Bay Aksel (67,5 tan 80) e, Urfa yağlan (70 bi, satış şubeleri de ikinci ne\'i e~ 
Norgaard dün Ankaradan gele • ten 90) a, Trabzon yağları da ınek satmak mecburiyetindedir.· 
rek akşam üzeri Atinaya gitmiş- (55 ten 70) e çıkmıştır. ler. Halk aı-zu ettiği takdirde i!U~ 
tir. Yağcılar, fiyat yükselişine, bir ci nevi ekmekler de tartı ile e8 

tsveçin ayni zamanda Atina el- kaç şahsın piyasadan 4000 teneke ttlacak ve 1001 gramdan e~ ol· 
çisi olan Bay Bentgon da Atina. yağ çekip ellerinde saklamalarını nuyacaktır. Noksan ekıuek bulu' 
ya gitmiştir. ve Trakyanm fazla yağ çekmesini nursa bunlan çıkaranlar şiddetlt 

Bundan başka bazr elçilikle. sebep göstermektedirler. cezalandırılacaklardır. !kinci ne 
rin ataşemiliterleri, Balkanlarda Son hafta zarfında gelmeğe vi ekmek de birinci nevi eknle~ 
üç dört hükumet merkezinde bir başlıyan (Şavşan) yağları da (60 gibi on beş günde bir borsa fi)'S 
den a~emiliterlik sıfatını haiz • - 67,5) kuruş arasında satılmak- lerine göre tesbit edilecektir. . 
dirler. lngilterenin Ankara, Sofya, tadrr. Fmncılann şirket kurmak i~ 
Atina elçilikleri ataşemiliteri bin- Muht.elif gıda maddelerinde de belediyeye müracaat edeceıd8ri 
başı Samson dün Atinaya hare . ayni şekilde bir yükseliş görül • söyleniyordu. Dün böyle bir b-1f 
ket etmiştir. ıuektedir. Bilhassa. pirinç fiyat • vurma yapilmam~c;trr. Beledi)~ 

Yunanistanda rejim değişti • ları geçen haftaya göre yüksek. mahafilinde, fmncılarm y'1kın bit 
ğinc!en, yabancı devlet elçileri ta- tir. Tosya (19,25 ten 21) e, Bur- zamanda böyle bir teşekkül ~: 
rafından verilmiş olan itimatna • sa (22 den 24) e, Mersin pirinç • pabileceklerine ihtimal veri!Jlll 
melerin yenilenmesi icap etmek • leri de (15,5 tan (17) ye !ulamış- yor. Şirket kurulsa bile belediY' 
tedir. Bu itibarla Atinaya giden trr. Edirne (22,5) tan satılıyor. bunu daimt bir kontrol aJtınÔ' 
elçiler ayni zamanda yeni Yunan Mercimek fiyatları da (18 - 22) bulunduracaktır. 
kraJma itimatnamelerini verecek- arasındadır. Diğer taraftan belediye kSfl'. 
!erdir. Kuru fasulya cinsleri; Çarşam- rile çkarılmağa b~lanan ikit1~ 

ha 11, çah 21, horoz 15 üzerin • nevi ekmek vaziyeti muhte 

\Amerikalı petrol ispekteri 
Musuldan geldi 

den satılmaktadır. semtlerde değişmektedir. 
Limon fiyatları yüksekliğını Bst7,J fınncılar günde (1-2) ~ 

muhafaza ediyor. Limon sandık • ikinci ekmek çıkardıkları hald' 
Sokoni Amerikan petrol kum· lan (6,5 - 7) lira arasındadır. ekmeğin arttığmr ve satrtıuadığt • 

~n~ı is ehi.erlerinden Bay m söylemektedirler. Halbuki dl· 
Tredv.el ş~hriı_niz: ~eler.ek Pera. Çukurova çı•ft}ı·g"" ı·ne ğer nazı ttrmlar ise yaınız sa~ 
palas otelıne ınmıştir. Ye akşam bir 1ki ağız ekıuek çı : 

A~erilfaiı ~etrol ispekteri, bun- ait dava kartmalrta ve günün diğer 633tl ~ 
dan once Musul petrol mmtaka. rinde tezgahlarında ikinci ekll'' 
lanna gitmiş ve genel olarak pet. bı.ılundunnamakt.adırla.r. . 
rol sevk1yatı üzerine bazı temas- Eksper tayin edilen Ho- Dı.uulan başka ekmek sattın bl 
!arda bulunmuştu. Jandalı Adanaya gidiyor zı dükAnlar fırmlann kendileritı: 

Bay Tredvel bir müddet şeh • Holandanm eski ziraat Baka· satmak için ikinci nevi e~e 
rimizde kalacaktır. nı Bay Vander Stok, dün 1stanbu- vermediklerini de söylemektedil" 

Petrol sevhiyatmm, Amerika - la gelmiş ve Perapalas oteline in- ler. 
yı ilgiliyen son safhası, Amerika miştir. E l • k k · 1 1aırl 
petrol endüstrisine, Amerika hü .. Bay Vander Stok hususi bir m a . omısyo8..c~. ar 
kfunetinin İtalya ve Habeşistana vazife ile şehrimize gelmiştir. Bu- hır teşebbusu 
sevkiyat yapmamalanru tavsiye- ra.dan Adanaya gidecektir. Emlak komisyoncuları ~ııı-
ettiğidir. Türk- Fransız muhtelit mah- dan açılmasına karar ,,.erilen: 

Amerika petrol endüstrisi ileri kemesinde, Vander Lessy varisleri lak borsası yaknda açıl~; 
gelen müesseseleri, tç Bakanlık - tarafından Adanadaki Çukurova Bu suretle halkın aldanın8l11 ~ 
larmdan ve federal petrol direk • çiftliğine ait Türkiye hükumeti a.- temin edilebildiği gibi konı~n. 
törlüklerinden bu hususta tebliğat Ieyhine bir dava açılmıştı. Takri- cular da. haklarım koruyabı~t _ 
almış bulunuyorlar. ben l,500,000 Türk lirası tutan bu ceklerdir. Diğer taraftan 1'?Jll·~&1 

Liman idaresinin yeni davada mahkeme tarafından eks- yoncular fakirlere mahsus ı~.tı rt 
bir kararı per olarak bay Vand".?r Stok ta · muamelelerini takip etmek uıte~ 

yin edilmiştir. bir yardım bürosu da tesjs etıJl ıı 
İstanbul limanında deniz üs • Dün bu davaya ait dosyala, niyetindedirleı·. Bu büro için ~p 

tü gümıiik muamelelerinin azal • kendisine Türk - Fransız ınah • rlairesinde bir oda istenüşletdır· 
trlınası için yapılan araştırmalar kemesi evrakr arasından getiril - K b. · ht• ı· tesind' 
bitmiş ve yeni nizamname tatbik miştir. am ıyo ~. ~y~ç 15 

edilmeğe başalamrştır. Bu nizam- Ba~ Vander _Stok önce bu ev- . degış1kh~ler d31' 
nameye göre denizce muamele rakı. gozden ~eçırecek sonr~ ma • Fi~a~ ~akanlıgı ~a.~b.&1' 
gören malların mavnacla bekleme hallındc tetkıkat yapmak uzere kambıyo ıhtıyaç listesınde . tiS• 
müddeti en çok üç gündür. Bunun Adanaya gidecektir. değişiklikler yapılmı§tır. f enı ,3 -

haricinde olarak mavnalarda ka • ------------ tede Türkiyede iradı olup ta ) i ~ 
Jacak eşyadan beher gün için bir ı KONFERASLAR ı hancı memleketlerde yaŞ:Sa.;;deJ1 
mavna ücreti almacakttr. , rat sahiplerinin memleketı~ }(eti 4 

Kaıhköy hnll:.eDbtden: çekecekleri paralarla meın :,ııst -
[Nöbetçi eczaneler J 

Samayada: Teofilos, Altsaraydn: 
Şeref, Karagümrüktc: A. Ke:mat, Şch 
remininde: N!zım, Fenerde: Arif, Şeh 
za.debeşmda: İbrahim Halit, Beşik • 
taşta: Ali Rıza, L!lclide: Sttkı, Kü
çükpazarda: Hüseyin Hüsnü, Cağal • 
oğlunda: Obııyt, Yemişte: Bensason, 
Galat.ada: Kapıiçi, Bcyoğlunda Bos
tan başında: ftlmat, Tarlahaşmda: 
Nihat. Te:-,şabmda: KinyoU, Şi~Hde 
Şafak solcağında: Nargfleciyan, Ka • 
sımp;ışada: Merkez, Hatıköyde: Halk. 

Erzurum - Sivas hattı hakkmda mizde iş yapan yabancı .ta. kteri 
24-XI--35 pazar gUnU saat 20,30 da mn dışarıya o-önderebıle~etaYe 
müderris Bay Ziihtü. tarafı~dan bir paralar nisbeti b . bugünk~ Jıs ~1 
konferans verilecektir. tshyenlerln .. d ır ddesındc dı::: 
geleblleeekleri bildirfJir. mızaran Yt1Z e e 1 ra. h-SS.dile t 

§ Türk iktısatçılar cemiyeti tara • maktadıır. Seyahat ma tjctlrc 
fmdan iki konf c,rans tertip edilmiştir. memleketlere gidecekler ıactıı.;ls-t" 
Br.ınlardan hirincfsini hnglin Mftt on odalarından müsaade 

8
• :aıııcııl1· 

dörtte belediyenin imar şube~ nıiite · ve bu müsaadeyi EkortOl111
• fe 4 

h_assrslannd .. an ~! ''agner t'erecck_· lğma tasdik ettirecekler01~~1" 
tır. Mevzu şehır ımannın dayandıgı da • mak ad~le gidecekler 5Jb· 
teknik ,-e ekonomik meseleler,. dir. t- ~ .8 

1 ca.kl8r "'e -
kinci lı:onfern.nır; da b:L"jim hfr gCn n. emırde bır r_:ıpor a a "k ettirecelC 
nive~ite profesörlerinden Bos Kcsle-r hat bakaniıema tusdı 
tarr.•:tdan verilecektir. !erdir. 



HÜNLER 
Bölem. 

Mete on bin kişi ile ba
basının üstüne yürüdü 
Rachnm maksadım bilmiyen 

'reonıan onun bu tahrikine aldan 
!luş, Metein hakikaten suikastede
tek Tanju olmak fikrinde olduğu. 
tıa inanmıştı. Bu çocuktan kurtul 
llıak için bir çare düşündü. Teoman 
~ s_ıralarda Çinin şimali garb.isin. 
~ki Kan Su eyaletinde Yu Çıka

hilelerile sulh akdeylemişti. O za 
Ilı.anlarda iki memleket arasında 
~lh aktedilince hükumdarlardan 
er birinin en kıymetli çocukla -

J'nıdan birini diğerinin nezdine 
~nehine) olarak göndermesi usul. 
endi. Teoman da bu sulhu bir fır. 

ftat ~yarak oğlu (Mete) yi Yu Çi 
lcabılelerinin reislerine rehine ola 
!'ak vermişti. Karşılık olarak da 
0 kabilelerin hükumdarlannın oğ 
1unu kendi yanına getinnişti. Bun 
daıı sonra iki memleket arasında 
artık daimi sulh teessüs etmesi ıa.. 
ıtJngeliyordu. Fakat Teomanm ka 
l'lSz zihninde kurmuş olduğu giz · 
li Planın tahakkuk eylemesi için ko 
casnır yeniden Yu.Çi kabileleıi a 
~Yhine harbe teşvik etmeğe baş -

dr. Çünkü böyle bir harp mey · 
~na gelince Ya . Çilerin rehine o
~ (Mete) yi öldürmeleri muhak 
~k idi. 

METE ANTlRlKA Yl DUY1'1 T 

. (Atok) ıevkalade yaratılmış bir 
~nsandı • Daha pek küçük yaşta 
ıke."' iı .... ;,ı .. ı,.n!,;;ıl' hir adam ola · 
~a delalet eden halleri vardr. 
~rrsmm tabrikatı Teomam al -
d t~rş , oğlunun fevkalade yara. 
tlrşına göre vakıtsız hükUmdar 

<>lrnak istemesine ihtimal vermiş 
~e onu uzaklaştırmıştr. 

?.!ete burada yine bir gün baba 
~ yerine geçeceğini ileride 
h ~etjn Tanjusu sıfatile yapaca.
~!e;i düşünüyordu. Bir hükUm-

. ıçın her şeyden evvel harp san 
~e vakıf olmak li.izuınunu tak
ı: ediyordu. Ve kendisini o yolda 
~lamağa karar veriyordu. 

~~ete, bu suretle düşünürken 
i ndi kendine bir nevi (Ok) bile 
cat e~mişti. Bu ok o zamana gö
~ b!r icat mahiyetinde idi. (Me · 
i2_.ıcat ettiği bu alete (Sesli Ok) 
~o.ıni vermişti. 

~(Mete) rehine olarak Yu·Çile· 
t .Yanında yaşarken bir giin l\fo 
~lıstanda babasının yanında hiz
bı et eden adamlardan birisi kaç
ı ZŞ, onun yanma gelmişti. Bu ge 
ı:.,(Mete) yi ta küçüklüğünden 
Zi rı tanıyan, onun fevkalade me. 
-/etlerine hayran olan bir eski 
a lt~daşı idi! (Mete) nin arkadaşı 
!'e~ zamanda inarulmıyacak de · 
~~e korkunç bir haber de ge · 
b· ış, babasının gözdelerinden 
li~ k_adınm oynamakta olduğu teh 

eh rolü anlatmıştı. • 

da &u. öyle bir oyun idi ki, doğru
te n ?oğruya (Mete) nin hayatını 
Q~dıt ediyordu. Şayet babası Yu
~kr aleyhine yeni bir harp aça
ka . olursa kendisinin bu ecnebi 
ka bıleler arasında y~amasma im· 
le ~ kalnıryacaktı. Bütün rehine . 
~ bekleyen ölüm akibeti kendi· 
te . kı'§Ilıyacaktı. Onun için Me · 
la~~ yap~lacak işin bir fırsat bu . 
ll\ k rehine olduğu yerden kaç
~ olduğuna karar verdi. Moğo 

.ndan gelerek kendisine tehli-

daşı ile bilikte bir gece ortadan 
kayboldu. 

Fakat iş bununla bitmiş olmu -
yordu. (Mete) kendi hayatım teh· 
likeden kurtardıktan sonra baba· 
sının kararlarına ve hareketleri· 
ne hakim olan bir kadının Hünler 
diyan için ne büyük bir tehlike 
teşkil edebleceğini düşünmeğe baş 

lamıştr. 

Ecnebi kabileler elinde kendi · 
sini öldürtecek şekilde fitneler, 
antrikalar tertip eden bir kadının 
fırsat bulunca daha pek çok fena 
Irklar yapabileceğini pek iyi hesap 
ediyordu. Böyle bir vaziyet karşr· 
sında kendisine bir vazife düştü 
ğüne hükmeyliyordu. 

(Mete) nin istediği şu idi: 
Babasını bütün iradesine hAkim 

olan kadının elinden kurtarmak. .. 
Mete bunun için icap eden her 

türlü vasıtaya müracaat edecekti. 
Ondan sonra bu vasıtaları hazrrla 
mağa karar verdi. 

İptida şahsi hayatını emniyet al 
tma aldıktn sonra kendi emri al -
tında bir ordu hazrrlamağa haş · 
ladr. Bu ordu ile icabında babası
nın aleyhine bile harp edecekti 
Maksadı babasını öldürmek de · ı 
gıldi. Fakat onu memleketine hi -
yanet ettiğine kani bulunduğu ka 
dmm elinde kurtarmak için buna 
mecburiyet görüyordu. 

Bu mecburiyeti nazandikkate 
alan (Mete) ilk zamanlarda önü -
ne rast gelen her türlü serserileri, 
sergüzeştçileri başına topladı. 
Bunların arasında kanlı katil, hay 

dut takımından insanlar bile varaı. 
(Mete) kendine ve kuvvetine son 
derecede güvendiği için binbir 
türlü kıyafette tabiatte insanlar . 
dan bir kalabalık topla.maktan çc · 
kinmiyordu. 

Filhakika. pek az bir zaman i · 
çinde Mete bu kamakaışrk insan 
kalabahğıru gayet munatzam bir 

ordu haline getirmişti. Bu ordu ken 
disi tarafından verilmiş en küçük 
bir işaret ile hemen bir fedailer 
ordusu haline gelmişti. 

Mete bu neticeyi almak için hu
husi bir tallın ve terbiye usulü tat 
bik etmişti: O, biliyordu ki, etra -
fma topladığı ada.mlann bu dün 
yadaki yegAne rabıtaları at ile ka· 
dmdan ibaretti. Binaenaleyh bu 
adamların iradeleri üzerine tama
men haklın olabilmek için kendi 
!erine her şeyden evvel bu iki ŞC· 
yi feda ettirmek laznndr. Onun i 
çin (Mete) yanma aldrğr askerle
rin ellerine kendi icat etmiş oldu 
ğu (Sesli Ok) l&n veriyordu. Bun· 
dan sonra bu askerlerin kendine 
layik olup olmadıklarını tecrübe 
etmek için her birine kendi elleri 
ile atlannm ve ka.dmlarmm üzeri
ne ok atmasını teklif ediyordu. 

Şayet bu askerlerden bazdan ge 
rek sevgi, gerek maharetsizlik ne
ticesi olarak attığı oku atma veya 
kansına isabet ettiremez.se hak · 
kında ölüm cezası tatbik ediyordu. 
(Mete) nin kabul ettiği bu talim 
ve terbiye usulüne göre bir Mker 
için velevki kendi atına veya ka
nsına karşı en küçük bir merha · 
met eseri göstermek bile en bü -
Y.Ük bir 8UÇ idi. 

Habeş topraklarında çete 
harbı devam edıyor 

Habeş imparatorunun tayyaresini Italyan tayyarelerinin 
bir hayli aradıkları anlaşılıyor! 

ı 

Adisababa sokaklarında: ''Allaha şükür. ita/yan 
bağıranlar var tayyareleri çok geciktiler!,, diye 

Londra, 22 (A.A.) - Röyterin B'Jdirikte imparatorun yapmıı 
ıimal İtalyan orduları nezdindeki olduğu bu seyahatin ltalyan bil • 
aytarlanndan biri tarafından 17 dirilderinin bir takım şehirlilerin 
teşrinisani tarihinde Makalleden ve biihasaa Sasabaneh şehrinin 
çekilip muhtemel olarak sansör ta- zaptedilmis olduğu suretinde ver j 
rafından tutulması sebebiyle geç mit olduklan haberin yanlış oldu· 
vasıl olan bir telgrafa göre, Ras ğunu gösterınit bulundu~u ila,•e 
Seyyum'un bizzat kendisi Tem - olunmaktadır. 
bien mıntakasında bir muharebe- BiR iT AL YAN TA YY AREC1Sl 
ye giritmiş ve bu muharebe esna • ÖLDÜ 
sında ltalyanları ufak zayiata Asmara, 22 (A.A.) - Alman 
duçar etmittir. Ras Seyyum, 500 İstihbarat bürosunun hususi mu • 
ila 600 kişilik bir kuvvetle karşı • ha birliğinden: 
tında yalnız olarak bulduğu 15 Antalo vadisinde ltalyan uçak 
inci İtalyan yerli asker taburuna larile Habef kuvvetleri arasında ce 
Abaro boğazı yanında hücum et- reyan eden tiddetli muharebede 
mittir. Ras, askerlerini yüksek da- yaralanmıt olan makinist Birazo, 
ğın sırtlarında iyi mevkilere da . Aımnra seyyar hastanesinde öl • 
ğıtmış ve İtalyanlar, birdenbire müıtür. 
piyade aleti ile sıkı bir makineli IMP ARA TORUN BEY ANA Ti, 
tüfek ateşi tarafından karşılan - CEPHEDE VAZIYET 
mıttır. Fakat bir kaç saat süren Adisababa; 22 (A.A.) - lm -
bir muharebeden sonra Habeıler, parator, cephede yaptığı teftiı se· 
daha üç ltalyan taburu ile yerli 1- yahati hakkında verdiği beyanat
talyan süvari müfrezesinin 15 in- ta, cenup cephesinin süel ve siya· 
ci taburu takviyeye geldiğini gö - aal durumundan memnun olduğu
rür görmez geri çekilmeğe mecbur nu söylemittir. 
olmuşlardır. Habe! zayiatının ne Kıtaat tarafından alkıılanan im 
kadar olduğu bilinmemektedir. parator, hastaları ziyaret etmit ve 
Habeıler ölü ve yaralılarını bera- hastaların ailelerine hediyeler da
berlerinde götürmüşlerdir. Muha- ğıtmıttır. Dagakur üzerinde yapı· 
rebe, tabii bir kale teşkil eden lan bir hava baskınında ağır ıu -
methur Atnbaai.hmii değmm kena rette yaralandıiı halde kıtaıın · 
rında 2000 metre kadar irtifada dan ayrılmamakta 11rar etmif o • 
vukua gelmiştir. A.mbasalami lil· lan bir onhatı yaralarının tesiri!~ 
li. Habeşlerin elinde bulunmakta- ölmüttür. 
dır. Cicika' da ıüel bir meclis ku -

Ru Seyum askerlerinin bu mu rulmu§ ve cephe kumandanlan im 
harebe mevkiinden çekilmeleri ü • paratora izahat vererek İtalyanla 
zerine dört İtalyan taburu ve yerli rm henüz Kauabeneh'e varmadık 
ltalyan süvari müfrezesi, imdat kı larını ve ileri hareketlerinin Fa • 
talan ile takviye edilmeden evvel fan nehrinde durduğunu teyit et· 
Ras Seyyum'u çevirip ele geçir • mitlerdir. 

mandanlar, çete mubarebe•İ tal;.' 
yeaine devn.m edilmeıini tercik et 
mektedirler. 

l mpa. a t orun seyalıatlerini ı ·~ 
1i tutmak için bumda çok ince ih· 
tiyat tedbkrleri a!ınmııtır. Dün im 
paratorun ken isinden biraz ton· 
ra burada İtalyan tayyarelerinin 
~örünmesinin bir tesadüf eseri o

lup olmadığı •oru!masına defer 
görülmektedir. Adisababada bay· 
le b'r tesadüfe inanılmak istenil -
.miyor. Orada her sokaktan "Al • 
laha tükür İtalyan tayyareleri çok 
ı;eciktiler.,, avazeleri yükselmekte 
ve her tarafta imparator için dua• 
lar yapılmaktadır. 

F ARNSIZLAR T AKVIYE 
KIT ALARI ALIYORLAR 

Cibuti, 22 (A.A.) - Reuler a ~ 
jensı aylarından: 

Fransız SomaliGi yerlilerinden 
mürekkep bir çok taburlar, ica · 
hında huduttaki m~v2ile:i i§ıal 
etmek üzere memleket içeris'.ni 
ter!<etmi§lerdir. Sanıldığına ıare, 
yakında buraya yeni Fransıa tak 
viye kıtalannın gelmesi beklen • 
mektedir. · 
TEMBlEN'DE HAREKET DE. 

VAM EDiYOR 

Roma, 22 (A.A.) ~ Ge11ehl 
dö Bono, ıöndermit oldulu bir 
telgrafta bilhaua ıöyle demekte
di: 

Tembien'de hareket devam et
mektedir. Bir İtalyan kolu, Ma • 
kallenin güney batısında Ghe&a 
bölgesinde Ambabetlem'de Ha .. 
beı kuvvetlerini mağlup etıniıtir. 

BiR GAZETECi HAKKINDA 
CASUSLUK iDDiASI 

mek üzere takibe baılamışlardır. BiR HABEŞ KERVANI iMHA Adiıababa, 22 (A.A.) - Ca • 
BUNDAN SONRA IMPARATO- EDiLMiŞ zeteci TalTian Zeltin aleyhindeki 

RUN GEZİLERi GlZLI KA- Roma, 22 (A.A.) -Popolo d'l- casusluk iddialan ve kendiıinin 
LACAK talia gazetesi, Aou11as'ların ltal • Harrardan kovulacağına dair o • 

Adiaababa, 22 (A.A.) - Dün yanlarla uyutarak ve elbirliği e • lan yayıntılar - imparatorun em• 
sabah Harrar üzerinde u~an iki 1- derek Aounche vadisinde üç yüz ri ile - Habe! hükU::neti tarafm
talyan tayyaresi eğer bu ıehir ü . neferden mürekkep bir Habe~ ker dan yalanlanmakta.dır. 
zerine iki üç saat evvel gelmit ol- vanım imha etmit ve 450 katır ile Bay Zeltin, Habet dı! itleri ba 
salardı, imparatoru Adisababaya 700 tüfekten mürekkep bir gani . kanmın bir mektubunu ıöstermiı 
götüren tayyareyi görmeleri çok met ele geçimıit oldukları öğ • tir. Bakan, bu melrtubunda ken • 
muhtemeldi ve o zaman harbin renmiıtir . disinden hiç bir zaman casus diye 
giditi, mü-him surette değişebilir· ITAL YANLARDAN ÜÇ YOZ tüphe edilmemif olduğunu bildir• 
di. Bu sebepten burada, imparato- KiŞi ÖLDÜ mektedir. 
run bundan sonra yapacağı yeni Adiıo.baba, 22 (A.A.) - Res- _____ _____,,iıl_ 
teftişler ve gidip geli9lerin tama. mi bir bildirik, 11 te§rinievvel ta- Buğday vaziyeti 
men ve kat't surete giz1i tutulaca • rihinde Habetlerin Makallenin ku Dün buğday flyatlerintle evvel-
ğı söylenmektedir. zey doğusunda Endorda bölgesin- ki güne nazaran hiç bir değişiklik 

FIRTINA, YAllMUR de bir muvaffakiyet elde etmiş ol olmamıştır. Bu gün de yumuşak 
Mogadiscio, 22 (A.A.) - So- duklarmı bildirmektedir. (8,75), sert (7,25 7,50), kızılca 

mali cephesinde tiddetli yağmur- Jtalyanlar, 300 ölü bırakmış - 7, 75 üzerinden muamele görmüş . 
lann devam etmekte olduğu öğ • lardrr. B-Jnla!'dan birisi albay ve tür. 
renilmi9tir. Müthiş fırtınalar, bü • ikisi de subaydır. Cundan ba9ka Piyasada S3tılan buğday rnikdn. 
tün Ogaden' de yolları geçilmez İtalyanlar 200 tüfek ile dört mit- rı 325 tondur. 
bir hale getirmittir. ralyöz bırakmıtlardır. 

IMP ARA TORUN SEY AHATI- HABEŞLiLER ÇETE HARBiNi 
NIN NETICELORI TERCiH EDiYORLAR 

Adisababa, 22 (A.A.) - Res- Harrar, 22 (A.A.) - Reuter 
mt bir bildirikte Habe§İstan ve So ajansı ayta.rmdan: 
mali halkınm Habet imparato • Habet imparatorunun yapmıt 
n1nun OS?aden ceph~sindeki st?ya- olduğu seyahatin güneyindeki Ha 
hati esnastnda kendisine kar§ı bağ bet kıtalarınm kuvvei maneviye • 
lrlık ve i:hHs gösterileri yapmıt ol sini arthrmıt olduğu hiç füphe • 
duklan beyan edilmektedir. sizdir. Bununla beraber Necaıi' -

Necat!, kıtalara nitan vcrmit n'n bu ziyaretinh-ı bir taarruz ya· 
•• ordunun kuvvei maııeviyesinin pı1acağmı bildiren bir alamet gİ· 
yüksekliğini görerek fevkali.de mü bi telakki edilmesi doğru olamı • 

Yeni adam 

_ ___ _.,._ ._.,_.,._...•._A.11n;11&1:ut._..__ ____ L.JacaiJ 8Ö lenmektedir. Zira ku -

Bu biiim, ar ve eğitim gazete
sinin 99 uncu sayısı çıktı. İçinde 
tsmail Hakkı Cami, Nüvit Osman, 
Vahadet Gültekin, Zahir Sıtkmın 
yazı!arı var. Bunlar arasında Dr. 
Odave Beliard'm çocuğa cinsel 
hayatı öğretmeli mi, Nüvit 0sm .. 
nm röntgen ve eseri, İsmail Hak • 
kının Miniminiyi nasıl yeti§tir .. 
diın? yaızrlanru oktJY.unuz. : 



Temsil Şubesinde 
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Haliçte· 
Vapurları bu sabah Be-=:J 
lediqe işletmeye haşladı 

1 ·-

Vapurlar mahkemenin seçtiği hakeıtt" 
ler önünde dün gece teslim alındı 

Halkevi temsil şubesinin genrleri birincilik danslarında 

Eminönü Halkevi temsil ıubesi son zamanlara ait verimlerini göstermek üzere Alay kö§künde bir 
toplantı tertip etmiıtir. Temsil §Ubesi sanatkarları Ahmet Velik paıanın Molyerden adapte etmiş ol
duğu "ZOTaki tabip,, komedisini muvallakiyetle oynamışlardır. Eminönü Halkevi bcqhanı Agah Sınr 
Levent, Eminönü Halkevinin ve temsil tubesi.nin çalıımasını anla! mış, ondan sonra f/all;.evi temsil 
§ubesinin yeti§tirdiği gençler musiki ile birlikte bazı ritmik danslar gösterm§ler:lir. Davetlilere çay ve
rilmiştir. C. H. Partin llerileme kurulu bCJ§kanı Bay Hilmi ile C. H. Partisi Eminönü kazası ba.~ 
kanı T eıılik ve C. H. Partin tqk:latına mensup birçok kimseler bu toplantıda bulunmuşlardır. Genç . 
lerin muvaflakiyetleTi takdirle karıılanmııtır. 

Haliç Şirketinin tarihi 
Şirketin işe devam edememesinin 
kendine qöre sebepleri nelerdir? 

Val"nin 
•• • soz erı 

Vali ve Belediye Reisi Bay 
Muhittin Ül)tündağ dün gectt 
bir muharririmize §U beyanatt~ 

bulunmu§tur: 
"-Haliç vapurları yann sa· 

bahtan itibaren bele:liyeye mer 
b:.ıt bir idare marife!iy:e işleri 

ne devam edece.~lcrdfr. Bu va 
purların İ§letilmes:yle me~guı 

olmak üzere Belediye Reisliği 
-:e bağlı olarak bir idare lıeyet 
•eşhil edilm:;t:r. Yeni frfore he 
yeti beled·y~ hı:.l.:ıfl i1'eri mü 
:liirü Muhlis, Akay müdürü Ce 
mil, mühenr:is Mu::t:-!a Hulk• 
ba1müra!up Uaj•ri v2 clc::iz ti 
caret mii1'ir r.mav"r.i flcfihteı 

·· h' · · s· · .. ,.! mure .. ep!lr. ~ r .. e~ =~~anın.,,ı• 

müdür ve· :lrfji:ıi ya_-ı:-:<ı:; olan 
güverte i r:'!deri llcs::n Basr 
·)eled:ye r'y:r:s::t"r.ce g-:-c mii:lüı 

Sen senelerde,Haliç tirketi tara·r 
f ınClan yapılan yıllık umumi ida• 
re h~i toplantılarında §İrketin 
:::arar ettiği ileri sürülmekteydi. 
0~rket idare heyeti yolcu miktan· 
.:.ı:ı azaldığını, tamirat masrafı -

tör koymu§, seferlerini arttırmak t !eri bir istidada devir muamelesi vekiTffr.e t~yi;ı c:!"l:::;:ti; 

Yollarını aramı•tır. Fakat fazla üzerine, vaziyetlerinin degw i .. ece • Kap•an çar '· .. ı m ·· tt ' t • -s -s • , ı..: , .~re -:;;:: , ıs 

· . .-:n arttığını iddia etmekte, bu 
!;::zden de belediye hissesini vere-
m~cliğinı söylemekteydi. 

Şirket tarafından yapılan he • 
saplara göre, harpten evvel yani 
1913 senesinde, Haliç vapurları 

10 milyon 344 bin 138 yolcu taşı 
mı§tı. 929 senesinde taşıdığı yol· 
cuların miktarı, 7 milyon 146 bin 
küsurdu. Bu miktar, seneler geç -
tikçe azalmııtır. 931 senesinde 
yolcu miktarı 4 milyon 944 bine 
kad21tt inmiıtir. 933, 934 senelerin• 
de yolcu miktarının 3 milyon kü . 
sura indiği gene şirket taraf mdan 
vapılan hesaplardan anlatılmak ·· 
tadır. Bu hesaplara göre son sene
lere ait yolcu miktariyle, harpten 
evvelki yolcu miktan arasında ya• 
rıdan aıağı bir fark vardır. Bu 
fark nereden ileri geliyor? Şirket 
buna sebep olarak Eyüp semtine 
işliyen otobüsleri göstermektedir . 

Haliçte harpten evvelki senele· 
re ait nüfus kesafetinin azaldığı • 
na dair bir hüküm verilemez. Bila
kis son senelerde, Halicin her iki 
sahilinde yeni yeni fabrikalar a • 
çıldığı için, burası daha kalabalık 
bir hale gelmiştir. ileride Haliç 
tamamiyle endüstri ve iıçi semti 
haline de girecektir. Bu itibarla 
yoku miktarının azalmasında Ha
liçte nüfusun eski kesafetini kay
bettiği kuvvetli bir şey değildir. 

Şirketin iddiasına göre otobüs 
seferleri yolcu miktarını azaltmış
hr. Bu nokta üzerinde durulabilir. 
Çünkit Haliç vapurlariyle işlerine 
gid!p gelenler, seferlerden çok kt.'" 
re şilrayet etmiılerdir. Seferlerin 
ihliyacıı yetmemesi otobüslerin 
dah:ı süratli ve pratik oluşu, Ha
liç vapurlarının bir kısım yolcu · 
larını almıştır. Bununla berabe: 
şirket, ileri sürüldüğüne göre. oio
büs!erle rekabet etmeğe de çan!• 
mı~tır. 

iki sene evvel, iki vapuruna mo 

fedakarlık yapmamış, bu kadar ğinden ümitvar olduklarını, bu İş· hele memurları iı l;c:c-:ı';ye)'. 
tedbiri kafi görmüştür. Neticede ten ayrıca memnuniyet duyduk · geçllkıen sonra da ça:ı:wuz,.,. 
Haliçteki hizmetini yapamıyacak larını bildirmişlerdi. na devam e:!ecc!.lerine c!ai, im 
bir hale gelmittir. ............................................................. ı:a verdiklerinden gene i~lerin 

Şirketin, bilançolarına göre, ge- Cirit oyunlan yarın de çalııaca.':lar:lır. Ak~v idare 
çen seneki zararı 3 milyon 350 bin yapı acak si icap e:!en levazımı ödünç o 
küsur liradır. Belediyeye verilen 'arak yeni i''areye ııcrec~hf:r ... 
bir muhtırada, memurin ve müs - On g!!n evvel şehrimize gelerel, ._--------------~.: 
tahdemin masrafının tasarruf u . Beyoğlu Halkev:inde misafir edi 
sullerine istinaden az olduğunu, len Bayburdlu ciritçiler yann sa . 
tamirat masrafının bizzarure pek at on dörtte Bakırköyde Veli e 
yüksek bulunduğunu iddia et . fendi çayrındu ilk ınüsaba~~a~~rı · 
mektedir. Bu iş için toplanan ehli m yapacaklardır. Tren ve otobusler 
hibre, Haliç Şirketinin bu hesap- Ve~~ efendiye gidecek olanları ya 
larını tetkik etmiş, ve haklı bul - n ucret~e taşıyacaklardır. Hava 
mamıştı. Kömür ve tamirat mas • bozuk bıle olsa bu hafta oyun ge
raflarmın Şirketi Hayriyeden pek ri bırakılmıyacaktır. 

fazla olduğu anlaşılmışbr. Bunun· Eczacılarnn hafta tatili 
la da anlaşılıyor ki Haliç Şirketi, 
fazla masraflara girmek suretiyle 
bilaçonda daimi olarak ziyan gös
termeyi bir usul haline koymuş -
tur. 

ŞiRKETiN T ARIHI 

Her hafta salı günleri toplanan 
eczacilar cemiyeti idare kutumu 
önümüzdeki hafta içersinde yapa
cağı topantıda eczacı kalfaları . 
nin hafta. tatili meselesini konu -
şacak ve bir neticeye bağlıyacak 

Biraz da şirketin tarihçesinden tır. Bilindiği üzere cemiyet bu me-
bahsedelim: sele hakkında şehrimizde bulu · 

Şirketin imtiyazı, Abdülhamit nan eczacılar arasında bir anket 
devrinde Cemile isminde bir sut • açmış ve aldığı neticeyi sağlık Ba 
tana verilmişti. O devirde bu İm· kanlrğma bildirmişti. Kendisilc ko 
tiyaz bir anonim şirkete devredil- nuştuğumuz, eczacılar cemiyeti. 
miştir. Şirketin en büyük hisseda- başkam hafta tatilinin eczacılar 
rı, Banka Kommerçiyale İtalyana için çok laznn olduğunu ve verile 
bankasıdır. Sermayesi de 150 hin cek kararın da eczacıların her hal 
liradır. İmtiyaz müddeti kırk se · de lehinde olacağını söylemiştir. 
neydi, daha on senesi vardı. • • • • 

Şirketin elinde işliyen 8 vapuru Altmış bın hrahk ıshkraz 
vardır. Diğer vapurları kıyıdadır. Belediyenin işlerini takip etmek 
Son seneler içinde vapur seferle · üzere Ankaraya gitmiş olar, be 
rini artırmak için, yeniden vapur lediye reisi muavini Ekrem dün 
da almamıştır. Memurin, kaptan. dönmüştür. Ekrem lstanbulun i . 
tayfa, amele yekunu 200 den faz- mar ve plan işine harcanmak ü 
ladır. Başta amele olmak üzere zere belediyeler bankasından ya 
vapur mürettebatı, zaman zaman pılacak istikraz işini takibe git · 
§İrketten alakadar makamlara şi- mişti. Banka 60 bin liı a olan bu 
kayette bulunuyorlardı. Ve gene istikrazı kabul etmiştir. Birkaç 
ileri sürüldüğüne göre Haliç Şir • güne kadar \'erilme muamele$İ y~ 
ketinde çalııma müddeti 10 saati pılacak ve para verilecektir. ts . 
bile geçiyordu. Halbuki Şi;keti tanbul planını yapacak oları Fran 
Hayriyede daha azdır. sız mütehassısı Prost yaknda gc 

Memurin ve amele, şirketin be- lcccktir. 
tediyeye devredilmesinden dolayı Bir mü el elet sanra mez~rlı 1 ~ ve 
çok memnundurlar. Bundan bir - stadyom için de belediyeler han · 
kaç gün evvel, belediyeye verdik- kasından istikraz yapılacaktır. 

Yirmi beş sene evvel ite bsşlı 
yan Haliç Ş:.·keti dün ak~am saa~ 
dokuzdan sonra işini bırakm1strr 
Bu sabahtan itibaren 1-bHçte va · 
purları belediye işletmektedir. 

Dün belediyede Vali ve Beled: 
ye Reisi Bay Muhittin Ü stündağr,.. 
başkanlığında Akay müdürü Ce · 
mil, Deniz Ticareti müdür muavi 
ni Bay Refik ve bel~diyenin ala· 
kadar ,ube müdürleri toplanmış 
lar, i,letme i;ıleri ve devir muame· 
lesi etrafında geç vakte kadar gö
rüşmüşlerdir. 

Sabah saat ondan itibaren de 
Pangaltı birinci komiseri Bay En
ver ile deniz ticaret müdür!üğün· 

den liman kontrol kaptanı Bay 
Cevdet köprüde Akay idaresinin 

doktor odasında oturarak Haliç 

Şirketinin servis işleriyle alaka -

dar memur ve müstahdemlerinden 

çalı!acaklarına dair imza almış -

tardır. Bütün kaptan, çarkçı. is · 
kele memuru, biletçi, ate;çi ve 

kontrolların hepsi be!etliye nar.u

na çalışmak için büyük bir mem· 
• 1· ., ··y1 nunıyet.e ır.:z:ı verr.1 ::1::roır. a · 

nız atelye i:~iterindcn imza ~ım .. 
mamıştır. Bıml<ır da yakmcl" hiz 
rnete alınacak!ardır. Yüz elliy; ge· 
çen müstahdemler dün akşam geç 
vakte kadar kaydedilm1~lerdir. 

Belediye, evvelki gün şirkete 

teblirrat yaparak malzemenin he· 
lediyeye, t<ırafeynin seçecekler\ 
birer heyet muvah~eh · nde dev ~ 

redilmesini bildirmi~ ve cevap ve-
1 

rilmesi için de cuma günü öğleye~ 
k~d-r şir1ic!"' rn ··ıı '.-t ,. ..r.lt~ti Sir· ı 
J·el dün öğleye ke.dar buna ccvnpl 
vcrmemit}, belediye de bunun üze· 
rinc birinci hukuk mahkemesine 

b• , 
başvurarak şirket tarafından 
rakılan vapurlarla diğer ınals~~ . 
menin te3hiti delaili hakkında d 

11 
~. 

rar istemiştir. Mahkeme öğle t 'in 
sonra istenen tesbiti delail ksrarf' e]}i 

nı vermiı ve mahkeme naJP111' ede , ....... 
Bay Şakir, Bay Reşadı hakeJ11 ° "•IS 

1 · · de ra c seçmıştır. •'1 
Dün gece yapılan tesbiti del•' ile 

ıı. 
emasında belediye avukatları 
dan Bay Rami, Bay Salahııttilli 
Bay Hasan Fehmi de bulun111ut ~ 
!ardır. Bun!ar üç koldan çalıt1fl1 

lardır. Bu heyetler vapurların t~f 
'im alındığı esnadaki vaziyetler'' 
ııi te.sbit etmişlerdir. 

Dün ak;}am geç vakit be!edire; 
ie bir toplantı daha yapıh1Ufı 1 
ni idare müdür vekiJl=ğine şirke-
. k. "d.. 1 ·ı· B tl.~aıı 'ın e:; ı mu ur ve c:ı ı ay n .. 

B · · d·ı · · B ndl\" :ısrı tayın e 1 mı~hr. c dJ 
ba;ha B:w Cemi~in hnçhantrfııt . 
' !r de rn ·v;::-'etat id:ue heyet; •e.~ 
çilm:~fr. Bu l-nye' be'~diye hııl<' ~ 
· l · .. •·· ·· t" h'" T"crrt ,,. erı muı.l· ru av .. t· ıts. l 
' . h . .. .. • . . "' "e , ")"'. rJy? .., •.. • ·r r.ıv~vı-ı u:-t.V I', 

~ik b~' - ··· ,.,, b-..- ··r 1-ıbı H~ff'' 
, - - &. • " . .. • ' 

' c edi··~ fc:ı h-'l"'f rniipvirle' 111 

den r··h~-·]':; l\.~cr~:-.fa Hulkidell 
muı _ .. . !s..,~· :,. 

Ş!Rl~ETlil V AZ/l'ETI . 
1 Io.liç Şirhetinin bundan so11"' 

.i vazlyt:lt ;çın şöyle c;.u~un\h•t · '". 

ted:r: Şirket ihtiyo.t akçesini ti tf 
mamen harcadığın~ ve .. vapu~l~Jf' 
m itletmekte de acız ~osterdığ .•. 

~ I• 
gl.>re, hckohi be.kım~='n tcı3fiye Sıl 
teilirulo 1nılunmak zcnındadır. 
istek üzerine bir tasfiye heyttli ~e' 

"1 , 
çilmesi ve şirketin ;- ~'P vereceS 1"' 

• . 1 . . dece 
nın tcnnz e!lmesı ıcay> e . lİ• 

tir. Bu arada belediye de 90 bıf1 f' 
rayı bulnn h;rsesini alac~ktır 1~ 
fiye bittikten ıonra da Halic; Şıt', 
k'!ti belediyece satın alınacr:l<tıf• 1 

Vavurları devir a/mtJ 
e4 

Teslim alma i~i dün gece;"' 
vakte It.ıdar sürmüştür. Sa~l ,. 
kuzda Akay direktörü Ceınıl, 1 O-

d" rl<t nında Belediye Levazım . :r bit 
rü Mahmut ve Akaydan dıg~r I<~ 
kaç üyenin iştirakiyle Haliç 11 "r 

1 ··rotil , lesine gelmi~ler, eşya 0arı c0 oıt 

lerdir. Memurlar ela, biletlerin '. 
. u11ır 

numara ;::rını ab.ra!c tesbıt e ııı' 

lerd~r. Son vapur uğram'-sı li:t: • ,,,, 
gelen iske!c!e:-e ULr:ldıkt::ın •0 

, 

Eyüb~. ora<lan ela Ayvans:ıraY 
gitmistir. ,. . r 

L d. 1 •• •• "" hıııtıt· ( 
evnzım ıre.ttoru r .a ğ'tS 

f;er ~em·•r ~ria H--licin 13t:Y
0 

"e 
k?yısmı mo~örle clcla~tnı~l3 .. l"'• 
her is e'~dcn son bi t nurrıt\r~. 1 

ı· 1 ' ' f .. tofl rmı tc:ııım a m:ç ı:- • o. ır. ., fo •t 
kıyısm :h da ayni iş yopıtrrı•t~tııı• 
iskelenin son bilet numarası 

mı:tır. )·İf' 
t ve Şt' • 

M<'lh!ceme heyeti Rep . ff!~" 
belediye başmürakıbı Hayt~· titr' 
kine mühend;si Lfitfi, a\'l· •. /4' 

f ehJ111r 
dan Salf\h3.ddin, Hasan rıı"" 

. . H . den uı . 
kay ve Şırketı · ayrıye ktıin" 
mühendisler şirketin ıne~ laf , 
vapurlarını, fabrikalarını bi~ ed4"' 
mı~lar, bütün etyaları te• 
rc't :ı:a ıt v.-pnıı,!ardır. be , 

B .. • l" k vapurl•r, ugun ış ıyece 
1 caktır. 

lediye hesabına ça 1!• " 



,it 

ş.;n~a_n ~ ~~~d~-~~-~J ... Havacılık Aleminde ... 1 
1 

Başımızdaki Gök yüzünün yeni kıraliçesi!. 
Saçlar... B ··ı .. k l . l u un apı arı ça r!~ 
Başımızın üstünde bir _, ''h ı ;,'!/ 

vagon kaldıracak uen aqır. ,,_ cev · 
ıqor, hepisin
abını alıyordu 

kuvvet taşıyoruz! 
Saçlar ... Başımızı şekillen -

Giren saçlar hakkında neler bilir
tiniz? Bir tanecik saç telinin yüz 
eıu gram bir ağırlığa tahammül 
edeceğini size s5ylersek gülmez 
llıisiniz? Başmuzdaki saçların a
deta bir lastik gibi uzadığma ne 
dersiniz? Ya renk bahsi? 

Yapılan tetkikler göstermiştir 
lci kırmızı saçlar kumral saçlar -
dan dört beş defa daha kalındır. 
l<uınraı saç en ince saçtır. Bir in
llanm başmda 110,000 ile 130.000 
arasında kumral, 90.000 ile 100 
hin arasında kırmrzı saç vardır. 

Renk işi henüz bir sırdır. Mik
t'oskop altında bir siyah saça ha -
lcııırsa bunların üzerinde gayet 
llfak siyah noktalar gÖrünür. Fa-
t'at saçlar niçin kumral, niçin sa
ltdır? Bu sır henüz keşfedileme
lbiştir. Daha doğrusu, doğan krz 
Ç()cuklannm yüzde altmışının kum 
l'al saçlı olmalarıdır. Bunlar altı 
l'aşiarma bastıkları zamana ka -
dar kumral kalıyorlar, fakat son
ra çoğu değişyorlar. Koyu kum -
!'alların şimdiye kadar açık kum . 
raı oldıukları çok görülmüşse de 
llçık kumralların koyu kumral ol · 
dllkları görülmemiştir. 

Çinlilerin saçları çok kalındır 
\'e bu adamları saçlarım ipe asa -
l'ak bir takıin cambazlıklar yapar
ken de görüyoruz ki bu da bunla
l'nı yalnız saçlarının kuvvetli ol -
lnasma değil kafa derilerinin de 
kalın ve sağlam olduğuna bir de -
lild'ir. 

Zencilerin de saçları kalındır. 
lıeyazlann saçları amudi olarak 
köklerinden çıkarken siyah renk
li insanların kıvırcık saçları ufki 
Olarak çıkar ve onun için bunların 
ki>'lderi bile kıvırcıktır. Siyah in -
~ann bu kıvırcık saçları çok 
~k yalnız sekiz santim uzar ve 

, 0nnn için siyah renkli kadınlar 
~mda mun saçlısı yoktur. Bu 
4tıbarla kesik saç modası da ! 

Başmuzcfu taşıdığımız saçların 
beherinin 150 gram ağırlığa da -

8CJ§ımızda aaçın bir teli 
150 gram ağırlık kal.dırır 

Saçların kökleri 

yandrklarmr nazarı dikkate alır -
sak yüz bin saç teli ile örülecek 
bir halatın on beş bin kiloluk bir 
yük vagonunu çekecek kadar bir 
mukavemete malik olacağına inan 
mamız lazım gelir. İnanalım ınr 
dersiniz? 

Göçmen 

Ay parçalanacak, fakat 
·elli milyar yıl sonra!. 

. lngnızıerin meşhur alimlerin . yalnız ajansın verdiği haber i . 
~n krallık astronomi sosyetesi · çiınde "yakında,, sözü vardır, ajan 
~reisi olan Sir Jim Jan bir kon- sın, söze ehemmiyet vermek için 
erana vererek ayın "yakında,, ilave ettiği sanılıyor. Bunu Jan 

tehlikeli bir mıntakaya gireceğini söylemiş olsa bile, astronomların za 
~ Pat"Ça parça olacağm söylemiş man ve mekana verdikleri mana 
le bu konferans ajans haberleri o ile fani halkın düşündüğü anlam 
lara}t gazetelerde çıkmştı. Alimin birbirine uymaz. Mesela bir astro· 
~diğine göre pek çok olacak olan nom falan yıldızın bize çok yakın 
·d ... Parçalar, Zuhal yıdızında ol - olduğunu söylediği zaman 0 yıl
~gu gibi, dünyamızın etrafında dızm ışığının bize gelmek için on 
J halka halinde dönecektir. Le yıldan fazla bir müddet sarfet • 
::ıaı gazetesinde Röne Südr im . mediğin.i düşünmelidir. (On yı . 
de le buna dair çıkan bir makale hn kaç kilometre tuttuğunu bil -

deniyor ki· k · · b' · · ·· ·· b' · me ıçtn ır sanıyenın uçyuz ın 

t Her ne kadar bu kehanetli kon-
~ bütününü henüz görme • 
~ de esas fikrin, bundan bir 
~ yıl önce ilimlerin söyledikle
..._ lrUn .dü üv;. anlatılıyor. 

on kilometre olduğunu hesapla · 
mahdır. Bu küçük hesabın neti • 
cesi tudur: 

Doksan dört katriliyon yedi yüz 
. otuz yedi triliyon altıyüz milyar-

1928 yılında idi. Yeni Zelan• 
dın merkezi olan Velintonda 
yaşıyan on yedi yaşında, fakat 
boylu boslu bir genç kız gazete
sinde, bütün hayatını değiştiren 

bir haber okudu: 
Tayyareci Hinkler, İngiltere 

Avustralya uçuşunda rekor kır 
mıftı. 

Macera atkı, engin hisli genç 
kız, bu haberi okuduktan sonra 
dütündü. Gök yüzü romanların 

romanı sayılmak gerekti. Gök yü
zünde uçmak, en uzun mesafele
ri bir hamlede çiğneyip geçmek 
ve bütün dünyanın gözlerini üze
rine çekmek, her halde yafanma
ğa değer bir macera idi. 

Bu kararı veren kızcağız Jan 
Batetdi. Babası diıçi idi. Anaaı 
ile babası kızlarmın düşüncesini 

pek beğenmedilerse de onu yolun
dan çeviremediler ve nihayet ona 
yardıma söz verdiler. 

Jan ancak ertesi yıl Yeni Ze • 
landdan kalkarak anasiyle birlik· 
te Londraya gitti. Anası onun zih
nini çelmeğe, onu tayyarecilikten 
vazgeçirip musiki tahsiline sürük• 
lemeğe gayret ediyordu. Jan, ana .. 
sınm sözünden çıkmıyarak mui- J 
kiye çahııyor, fakat gök yüzü 

Jan Balet 

motörü kontrol . edilemiyordu'. ve 
Karaçi ·,ehrine dönmek l~zımdı. 

Jan da dönüyorken tayyare düttü. 
Ve k~n·diıi yaralı, ~reli, ~arsık 
bir halde kurtulabil~~şti. Bütüa 
ümitleri sönmüştü. Kızcığazm gÖJı 
~erinden yaşlar boşandı. 

Vaziyet fecidi. Fakat Jan, taJii 
n1 te~~ar denemeğe karar verdi v~ 
lngiltereye döndü. . 
B~ tali1hs~z aefe.r, Jarun tanın• 

maıml!-, herkesin kendisile alaka .· 
dar ohnaiına sebep ol~?ştu. Onun 
i.t:in Londraya dön-dükten birçok 
r !:korlar bab:ssı olan Lord Vokeı-. . 
~iyeld oıia ikinci t.eıe~büsünde 
y~ım etti ve Jan 1934 yılının ni 
ıanında y~niden üçtü. Fakat bu .ıe. 
fer 'ancak ~omaya varabildi ye " 
·rada t~yyaresini z.orla yere indir • 
meğe ~cbur kaldı. Janın yara~ 
smdan ~ari kanlar yii%\!nü gözü-
1:'Ü b~laftırmıttı· . 
. ~an yine ümidi ke&medi ve ~~ 
ay _IÔ"?J'İl üçüncü te§ebbüse gir~tti 
ve muvaff ~k oı.du. Onun kırdığİ 
rc:k~I~ Avustralya ile Jngiltere 
araımdaki m~ıa.f e dört gün _d~ha 
kJaa~Ifh. . . 
· ·Jan bu muvaffakiyetini kazan 
~~n aonıra : büyÜk ıef~rler ya~ 
mağa devam etti. · · 

humması onu battan bata sardığ.ı reyi nastl kontrol edeceğini ifğte
için musikide muvaffak olamıyor• niyordu. Nihayet Jan, . bir İün 
du. Ve neticede karannı katilet '· kendi kendine havalandı ve tay
tirdi. Musikiyi bırakacak, . tayya- yaresini son derece muvaf fakiyet. 
reci olacaktı. le idare ettiği için şahadetnameai · 

Bu'Jün. ken-diıi en yeni ve en 
mulite~ .tayyareleri kolayhkla 
sevk ve idare etmektedi;. 

Onüıi son günlerde kazandığı 
inuvalfakiyet ise Cenub Atlas Ok
yanuiunu yine rekor kırarak geÇ-

Jan, bir tayyare kulübüne ya• ni aldı. mektir. · 
zılarak ders almağa batladı. fa.. Günün birinde- Jan babasına 
kat bu sırada anasımn Yeni Ze · bir mektup gönderdi. Kendisi in· 
landaya dönmesini gereklettiren giltereden Avustralyaya kadar i,. . 
bir takım hadiseler vukubuldu. çacak ve rekor kırmağa çalıtacak 

1 Janın da anasiyle birlikte dönme- tı. 
si icap ediyordu. Onu tek haırna 
Londrada bırakmağa yardım ~ 
decek gelirleri yoktu. Fakat Ja'n 
kararından dönmedi. Piyanosunu 
satarak tayyare tahsilini tamam · 
lamağa çalıftr. Fakat babası, kı
zının bu mesleğe girdiğinden h1'.~ 

· ~':itün dÜ_ny~yı alikadar ede~ 
tel~raf tellerİJ!e bü·tii~ :m~cerala : 
r~nı ve ~ h~r«:ke.tl~rini söyleten hu 
g~nç kız, bugün en' tamnm!Ş ve en 
değerli, ·en evrem.el şöhre~J~ ~ay • 
yareciler arasındadır. 

ber bile almamıttı. Halbuki Jan 
günden güne itini ilerletiyor, ba
bası onun musiki derslerini iler • 
lettiğini sandığı sıralarda tayya-

dan fazla 'kilometre.),, 
Işte bunun gibi "yakında,, sö · 

zü, birkaç milyon seneyi ifade e
der. Bunu bir tarafa bırakırsak 

J anın konferansı esası bakımından 
doğrudur. Çünkü ay sonsuz değil 
dir. Bir gün gelecektir ki gecele
rimizi aydınlatan bu küçük yu · 
varlak, dünyamızın kutmnun üç 
misli bir mesafeye yani yirmi bin 
kilometre kadar yakına inecek • 
tir. Janm konferansında söylediği 
tehlikeli ınmtaka budur. O vakrt 
artık ay bri yıldız olmaktan çıka 
cak sayısız parçalara ayrılarak 
dünyamızın etrafında bir halka ha 
linde dönüp dönecektir. Bunun 
olması için ne kadar zaman la . 
zımdır? Astronom J effrey, böyle 
bir hadisenin elli milyar yıldan ön 
ce olacağım sanmyor. O zaman 
belki yer yüzünde insan bulurum 
yacaktır. Fakat ast:·onömler, böy 
le heyecanı havadisler vermesini 
pek severler . 

Babası hayret içinde kalmıfh 
Fakat kızinı · bu tehlikeli İşlen 
vazgeçirmek sırasının geçtiğini 

anlıyarak itiraz etmedi. 

·Fa.kat :bu gene k~zm eh.tehlike
li maceral~ra gi~itdiğine bak~rali 
katı yürekli ve hissiz olduğun .... · . . . . . . 
zaı:ınetm'ek yanlış ·olur. . 

Çünkü t::u ge~i l!ız. ço~ .ince hir 
li, bir kadmtln·: Kendi~i sevmiş, 

Jan kar~rım verdiği halde bu 
büyük seferi yapmak için bir tar · 
yare ile bu tayyareyi besliyecek· 
parayı henüz bulamamıştı. Bunla

sevilm4, tam r.ıancı.si!e has!:l.G bir 
rı bulmak kolay bir iş değildi. Fa-

kadmdır. Bir~ok erkeklerin eıbta 
kat Jan her kapıya baş vunnnğd 

ede~eklc:i sevimli bir kadmdrr. 
karar verdi ve tayyare fabrikalft: ___ __ --------·---~ :w 

1 Gelenler, <iidenler. 1 
GÜMRÜKLER KOMUT ANI 

riyle temas etti. Fakat bunların 
hepsi de "Hayır !n cevabım verdi
ler. Çünkü bir kadının bu iti ba
taracağına inanmıyorlardı. Gerçi 
Emi Jonıon da bir kadındı. 0 da - Bir haftadır ~ehrimizC:e bulu- · 
büyük bir rekor krrmıftr, fakat J!.an -ye gümrüklerde incel~mele~ 
başka bir kadından daha büyük yapmakta olan giinH'ükler genel 
bir rekor beklenemezdi. Janın bu komutanı General Seyfi gümrük • 

· lerdek1 incelemelerini bitirmiş Ye 
yoldaki bütün arattırmaları hoıa dün akcıam Ankarava hareket et~ 
gitti. Nih3.yet aileıinin bir dostu · · • 
olan Viktor Dore namında bir miştir. 

--------------------------------------------
z e n~in bu sef~rin masrafını öde· Radyoda günün t,aber!eri" 
meyı kabul ettı. Dore kendi tay - . . · , . 
yaresini Jana verecek, ve bu işin . Ana?olu AJansı uy. bc.;~n :,aı~ ı~ 
masraflarını ödeyecekti. ~ıbare~ h:er .a~şam saat ynıı1_1 ı~ı 

J 1933 1 N' d b" ıle yırmı ıkı buC'uk ara5ında 
an yı ının ısanın a ır 1690 t d ] ·'"ı 1 b l 

·· 1 rkt o k b' k ... me re a ga ı e ve starı . u gun yo aç ı. nu ancn ır aç d . t .
1 

.. .. ..h. · 
d t ·1 b' k l . w 1 d ra yosu vası ası e g-ı.ınun mu ım os ı e ır aç gaze ecı ugur a ı. . . k · · 
K w k H' d' K haberleı1nı verece tır. 
ızcagız anca ın 1stanın e . 

raçi tehrinden otuz mil meıaf ede 
yere inmeğe mecbur oldu ve her 
kes seferin muvaffakiyctsizliğine 
uğradığını sandı. 

Jan bu diitüncenin bot o!d:.ı.ğu
nu isbat etti! Çünkü, kendi elile. 
tayyaresinin makinesini hemen dü 
zelterek tekrar hareket etti. Fakat 

Doktor Ekrem Şerif 
Tıb fakültesi dahiliye doçenti 

Ekrem Şerif Almanya, A vustur. 
ya ve Fransa kliniklerinde bir . 
tetkik seyahatı yapmak üzere dün 
akşam hareket etmiştir. Doktor ~ 
un bu tetkik seyahati bir ay ka • 

. dar süreee ktir. 
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Ben Bir Katilim Franaızçadan 1 9ÜLKEMİZDE1 
===============;:::=====================~ 

Yarını saattenberi, bir barda o~ bir kadın olsaydı, bu işi su sızdır· talar geçiyordu. Nihayet bir gün 
turmuş, Jan Servan'ı bekliyor • madan yoluna koyabilirdi. Hal • yakaladnn. Avustralyad3;n bir ko
dum. Yakindaki sinemanın baş · buki N atalya kimseye benzemez· yun kralı gelmiş. Kendisile gorüş
lama zili çalıyordu. Artık vakit hiç bir zaman aşkını saklamazdı. mek firSatını aradım. Hem görüş
gecikmişti. Gelmiyeceğine hük • O geceden sonra kırk sekiz saat tüm, hem de sergi salonlamnızı 
mederek kalkacaktım. geçmeden dansözle tayyaceri ara- gelip göreceği vaadini aldmı. Bir 

Garsonu çağırdım. Hesabrmr smdaki bağlantıyı herkes duydu. vesile bularak Natalyayı da tele. 
görüyorken arkadaşım çıkageldi. Onların kolkola gezdiğini herkes fonla davet ettim. İkisi de tesadüf 
Ben gücenmiş bir tavırla dedim gördü. olmuş gibi salonda buluştular. 
ki: Şilili milyoner filosof bir a • Dansöz bu yabancının kim oldu -

- Aşkolsun, insanı bu kadar aammış, bu işi pek tabii bir rne • ğunu benden öğrenince dayana -
bekletirler mi? Sinemanın başla • sele diye telakki etti. Adeta bir Jı11adı. Oy le bir hava yarattı ki ko
dığmıda. biliyorsun değil mi? Gfi· varmış, bir yokmuş gibi. Bir gün yun kralr onun karşısında uysal 
ya birlih.ie gidtip te seyredecektik. kendisine başvurdum. Tamamlan bir koyun gibi boynuzundan ya -

Bir köylü 
Bir ayile 
boğuştu 

Balıkesir, Dursunbey ilçesine 
bağlı Çatançanı köyünden bir köy 
1ü dağda odun keserken bir ayının 
hücumuna üğramıştır. Güçlü kuv
vetli olan köylü ayı ile tam bir 
çeyrek saat alt alta üst üste he 
yeceanlr, hayat bahasına bir gü . 
reş yapmıştır. 

Kendisini sandalyaya atarak rnamış olan eski hesaptan~ a. kalandı. Bu görüşmenin en hara -
d. kt B · · · k b 1 tt' K I""tıı· dakikalarında benı·m do"rt Nihayet ayı bu uzun boğuşma cevap ver ı: çaca ım. enı ne ıyı a u e 1• 0 ·" sonunda kuvveti kesilen zavallı 

- Evet, sinema; ben de onun i- caman bir sigara verdi. Karşı yüz bin frangını da cebime girdi. 
çin geç kaİdmı ya! karşıya otunnuş konuşuyor'duk. Arka'daşım bir dakika için SÖ· köylüyü kucaklıyarak yere yu • 

varlamış ve üzerine çullanmıştır. 
- Hayrola! Başmaan bir şey Fakat hesap meselesine kulak ver zünü kesti. C-ebinden bir akşam V h . h b d t k 

· d d t · k k .. . a şı ayvan u esna a ırna · mi geçti? mıyor, iyor u ki: gaze esı çı arara masa uzenne 
1 

.
1 

k" 
1
.. .. . . ... 

t "''l b' · · anı e oy unun çenesını ve agzı. 
- Müthiş bir şey,I Daha baş· - Natalya Osipova mı dedi • açı ve parmagı e ır yen ışaret • . 1 şt K" 1 .. 1 • nı parça am ır. oyu can acısı 

ka bir söz bulamıyorum ki .• Müt. niz? Benim bu kaWn.la ve ona ait ~ Oku' ile ve hayatını korumak için son 
hiş, müthiş! Dinle 'de anlata.yun: işlerle hiç bir alakam kalmamrş- · b' 

· ~1 a · lık · D :!• B b" h. ·d· t• Şo"yle ır ümit ile gayrete gelerek belin Pek uzun de;~, öıt neş ay bır tır. euı. u ır ava ıs ı. d ki b ğı 1 d ld ğu 
r D .. N tal O • B di hır" bacılıgı"" var..1L •. held ıçalmıa. yınm a tın akarnıno u macera. ansoz a ya sıpova en ısrar e nce: 'il uıı 

k ·1 uor • M k D 1. ., • a e çe ış ve ayının a mn bit ~aç at·mı yoner~yeni bir _Bunların onun hesabına 11a _ .aayyarecı a a e ınyı nın . . . 
ı • 

1 
. 1 d1 " .. 1... •. , · saplamak ıstemıştır. Fakat aYl 

ham.ısı o duğunu sôy e ler. Bu pılmış olduğunu biliyorsunuz sanı 0 ~~;a"rlntlmıa b-,,,.:.a.ım. O, çok mu·· köylu.·.·nu .. n .b. ıça.k. ç.ektiğini anlayın· 
çok zengjn adam memleketi olan rnn. 

1 

n.ıA UG<J Ql.\.l; 

d ki :..-r:L..;..~ 'd ı · · tee-1-di. Dedı· ki·. bca k~ylunun elim kuvvetle ısırmış Şili e . :ı.~1w-öeı ma en ~nnın ~ • Dedi. Natalya Kot d' Azüre git· ~ - tur 
~s~na sahip imiş. Ben de. bundan mişti. Geldiği zaman kendisini - ~lıyorsun ya! Zavallı tay- rçagı savurmuş • 
ıstifade ·etmek y~Iunu a~dmı~ ~~- gördüm ve Şililinin verdiği ceva _ yareci bu aynlığa dayanamamış Yaralı köylü memleket hasta · 
bette Natalya, mılyonerın kendısı· bı söyle'dm Hayretle yüzüme ba- kalp sektesinden ölüvermiş. Buna hanesine getirilmiş, tedavi altına 
ne -~hsis ettiği daireyi süslemek karak. • sebep olan kim? Ben değil mi? O alnmıştır. 
istiyeceld;. Bununiçin en güzel N. ..küz .d 0 şın·ı· ! halde ben katilden başka ne ola - Evini mektep yaptırıyor 

IA-l~ • 1 • · k da - e o a ammış u ı bı"linm· '· p ~.uc.rı ve resım en Y.apara n. G . k · · b' tür' l" h t 
söze b~dum. Beni büyük bir eçlllIDG ıçm m u ~ .me e Sonra l{enaini tutamıyarak hıç· 
, k tl ti bul ""' R ·mı . katlanan zavallı tayyarecının bu t:..nklarla. ag""Iamag" a. başladı. neza e e a eı.w. esı enm . ği • bilin" .l\l 

~,.: li g1'tm:~ v t parayr veremıyece nı ıyor ::::m-=======-===::ıa:==== pe!'i; 0~ MjW.i t+an:m saa · ? n· k b. 'ki 'd kika d .. 
içinde aiııaştnn. Dafrel0ri süsle • n:u .~, .. 1

8
yere . ır 1 

• ~ • ka u • [ Kısa H abe rler J 
ıç . • . Qz ri aldım B şunuu. onra ınsanm ıçını yna-

~; 'd~ım e nımile •• : Wlkti~ tan, iliklerini ezen yeşil gö~lerini KONSERY A.TUVARIN PLANI -
ıçın e yarını yon .verece • b 'dikt' 
Şilili zengin, peşin olttı~k üzere, ana 1• Konservatunnn plAnını yapmak il • 
hiÇ;;~e~~aO&& p,tm~den ~ bin liir - Biraz yannna gelir misiniz? zere tehrlmize gelen mJmar Pölzig 
fraMJ~~,,qK uzatır. De"di. Tabii, ben bu borcun bu dttn Yali ve be ediye retsin ziyare~ e· 

!§Ier bittikten eonra Natalya suretle ödeneceğine kani değil - derek göriişmilştür • . Mimarla bir mu

mü~emmel bir suvaxre verdi. Beni diın. Biraz sonra yanından ayni- kanıe yapılar.ak ve hemen p1Anı ha -

de çağµ-mayı.unutma"cfı. O aKşam, 'dmı. Fakat kazançsız aa olma - zırlamaya ba§1ıyacakhr. 
kimler ~oktu! Bütün politika a • chm. Natalyanm bu hali bende bir -----------
damlan, finaıısçılar, tiyatrocular, fililr uyandırdı. Bence, aşk işleri "•il• h•••r lerl : 
neler neler. Bu yüksek mevkili a. Natalya için bir ticaret meselesi- T I 
damlar benim ustallğmıla süslen· dir. Aşık değiştirmesi ona göre •ı a yaralema 
ıniş olan bütün 'daireleri fevkala- hiç de güç bir şey değildi. Elve - Trabiyedeki Avni Çelebi soka· 
de mükemmel buldiılar, methe.de rir ki yenisi onun borçlarım öde - ğmda oturan lbrahim, kilise soka· 
ed~ bitirenılJ.orlaidt. yebilsin. ğmda oturan Sadeddin ve Hasan 

O s.Kşaın 'davetliler arasın'da, İşte bu düşünce ile işe başla • iş yüzünden kavga etnıişlerdir. lb 
yeni 'önret almaya öaşlamış olan, mm. Her gün gazeteleri tetkik rahim taşla başından yaralanmış, 
genç, açık gö·z1ü, g{tzel tayyareci ediyordum. Aksi olacak, ne bir diğer iltisi yakalanmıştır. 
Mw Delinyi NatalY.a.ya takdim petrol, ne bir çelik, ne bir öküz kra PENÇERE SÖKEN - Üsküdar 
edildL Dansöz ö-µ gence }{arşı kal lmm, ne bir mihracenin geldiği ha da Doğancılarda eski tapu daire
hin'de bir heyec51n 'duy'du. Başka berini bulamıyordum. Böylece haf sinin pençere çerçevelerini söken 

Aradığım Kadın 1 ıı 
ve Hayat Romanı 1 

Yazan: Kadlrcan Kafh 

Birka~ dakika da1gm dalgrn baka 1 
kaldım. Sanki onlarda kafamda ta • 
sarlayıp da huretJnl çektiğim uzak 1 
bir. hülyan bulma~tum. 
Başn;nı çevirdiğim saman Leyllyı 

'ela ayni halde gördüm: Ellerini göğ. 
sün de kenetlemiş, , aradığının rüyur. 
na dalmış da ondan uyanmak istemi. 
yor: giblydJ. ., 

Baktıfrmın farkma varınca elleri 
sa~ktr. Başını indirdi ve bu sırada 
belli bellisiz kızardı. Birdenbire ken. 
disini toparladı Te dedi ki: 

- Eğer eksifi. varsa ltltfen .söyler. 
siniz ve tamaınlarım efendim.-

• - Kabil ıni? Bu düzenin içine bir 
tek nokta katsam, şiirin ölçüsü de, 
kafiyesi de, musikisi de bozulacak ... 
O kadar tam ve o kadar güzel-

- Teşekkür ederim efendim-
0, çık"mıştr. Fakat ruhu, zekası ve 

:ınki hAIA. karşrmda ve her tarafım. 
daydı. Kendi kendime kesin olarak, 
hiç eann1nnyacak ve ktnlmıyacak bir 
inanışla söylendim: 
, - tste. "Aradıirm lr&d.m ı .. 

B61em : 97 

Yıllardanberi ilk olarak işte bir yu. 
vaya kavuşmuş bulunuyordum. Her 
şey yerli yerinde.,. Her yerde tam bir 
kadının elinin işlediği güzellik ve dü. 
zen var. 

Haftalarca bura.da oturdum, yat • 
tım, okudum, ziyaret kabul ettim ve 
çıkıp ta gene girdiğim zaman ilk gün 
gibi temiz ve alımlı buldum. Bir gün 
bu odayı ne de olsa insana hayatın ilk 
canlılık ve sevincinden uzak olduğu
nu duyuran hastaneden çıkarabil ~ 

sem!.. Denize karşı, çamlı bir bayı
rın yeşilliğine götür.sem! .. Nasıl bu 
odada kendimi mes'ut ve rahat bu -
Iuyorsam kalbimi de bunu yaratan 
ellerin arasına bıraksam... Büsbütün 
mes'ut ve rahat olsam .• 

Şakaklarımda aklar görünüyor. 
Ynşım otuz üç ... 
Artık kendimde eski dirilik ve çe. 

vikliği · bulamıyorum. işlemediği ve 
boşanmadrğı için gerilen sinirlerimin 
tbtnnde çok yaylı bir oyuncak gibi 
sanlıp yıkılmamafa ~balı~orum. 

Çabuk olmalıyım. 

Fakat Leyliya onu sevdiğimi, on -
suz yaşıyamıyacağımı, şimdiye kadar 
hep onu aradığımı ve beklediğimi na
sıl söylemellyim 1 •• 

••• 
Bütün erkekler aramıza düşen ka· 

dma i~t.en değil, kendilerinden hah -
setmeyi severler. 

Hastanadeki arkadaşların da onda 
dokuzu bu çeşit insanlardı. Hepsi de 
birer defa Leyllnm ardına düştüler, 
birer defa ona başvurdular. 

Kısa arahklarla bana şunlan söy. 
lediler: 

- Bunda hiç kız hali yok. Hatt! 
soğuk bir kadın .. 

- Konuşmasını bilmiyor. 
- Burnundan dilşen bin parça ola-

cak! .. 
- Doktor düşmanı .. Hastalara bol 

bol saçtığı gülüşlerden birazını bile 
bizden esirgiyor .. 

- Pek namuslu görünüyor amma .• 
- Çok hacılann koynundan haç çık 

tıfıru gördük •• 
- Dediklerinizin hepsi de görünüşe 

aldananların sözleridir. Konuşmak 
da, gurur da, gülüş ve namus ta. kı
saca, bir insanda olması ve olma~a!'ı 
gerek otan her şey kendi yerinde kul
lanılrr. l..eyla işte bu san'ah biliyor. 

Son sözleri ben söylemiştim, 
YilzUme dikkatle bakhları 

- Bu avukatlık niçin? 
Diye soruyorlardı sanki... 

Küçük Menderes yatağının te -
mizlenmesini ve Cellad gölünün 
kurutulmasını taahhüd etmiş olan 
eski Rize sayavı mühendis Bay 
Osman, lzmire yakın Cuma ovası 
nahiyesindeki 1700 lira değerin · 
deki evini maarife teberrü etmiş. 

·tir. Bu ev (Bay Osman ilk mekte· 
bi) olarak kullanılacaktır. ]d:ek · 

·tep yakında açılacaktır. Teberrü 
ün resmi muamelesi ikmal edil . 
mek üzeredir. 

•ınwtJW1ftMWWıtfM.-nmtnudllıuıt1HmMl•F _, ... , .. , .... 11111All9WWWllllllA ....... 

sabıkalı Necmeddin kaçarken ya 
kalanmıştır. 

ÇAMAŞIR AŞtRlRKEN - Ka. 
dıköylü Muzaffer, Şişlide havuz 
lu bahçe sokağında Leonidanın 
evinden çamaşır çalarken yaka . 
lanmıştır. 

ZA V ALLl KIZ - Taksimde 
Çarpık sokağında 5 numaralı ev · 
de oturan Yaşarın kızı 6 yaşında 
Ayşe mangalın üstüne düşmüş, 
muhtelif yerleri yanmıştır. 

Ben dışan ç::karken içlerinden biri 
bana duyurmamak için yavaş bir ses
le şöyle dedi: 

- Aralarında her halde bir şey 
var! .• 

Fakat ben bunu işittim •• 
Leyla ile aramda henüz onların zan. 

nettikleri biçimde bir şey yoktu. Fa -
kat biz onunla konuşmadan anlaş • 
mış gibiydik. 

* * * 
Aradan dokuz ay gt?çti. Bir türlü 

ona kalbimi açamadım. 
Leyla. önce benim paviyonun, daha 

sonra da bütün hastanenin baş hem
şiresi oldu. 

Ahmet bey onu son vazifeye yük . 
se1ttiği zaman etrafta epeyce dedi -
kodu olmuş, fakat o bunlara kulak 
bile asmamıştı. 

Sıcak bir yaz günü ... 
Dışarıda bir yaprak bile kımılda

mıyor. Bütün koğuşlar ve salonlarda 
derin bir sessizlik, ... Her yer uyuyor 
ve dinleniyor. 

Bir aralık bahçeye çıkmak, fıskiye 
suhrının titrettiği, içinde kırmızı ba
ltl<ların yüzdü~ü. havu başında otur
mr.k istedim. Orada bir salkım söğü • 
diin dalları, yeşil ipekten bir Ş!\lın $3-

çakları gibi sulara sarkıyorduı 
En ı:ıerin ve en güzel yer orası idi. 
Yavaş yam~ koridoru ge~tim. Mer

divenleri indim ve havuza doğru yü -
rüdüm. 

ı Ant;Jlyada 
Nufus ne kadar 

arttı? 
Antalya, ( Ozel) - Genel nll : 

f us sayını neticesinde 927 sene • 
sindeki sayıma nazaran 7 4 bin ld 
şinin arttığı anlaşılmıştır. Merke ~ 
zin nüfusu, köyler de dahil oıara 
( 47590) dır. Kazalar ise ( 18.f;'5~~ 
kişiden ibaret olup mecmu nüfüStl 
(232345) e baliğdir. Bu miktat1~ 
(122139) u kadın ve (110205) 
erkek olduğu tesbit edilmiştir. 

B!R ÇOCUK BOCULDU 

Antalya meydan mahallesinde 
oturan rençber mahacir Memişi~ 
6 yaşındaki oğlu tbrahim un fabI1 
kasma giden çayın yanında oynar 
ken çaya düşüp boğulmuş, ve ııs· 
şi fabrikanın ıskaralanna takılını§ 
olduğu halde bulunmuştur. 

iHTiSAS MAHKEMESiNDE 

Antalya ya bağlı "Ağva,, köyU11 

den Ahmet çavuş ve arkadaşlarf' 
mn gizli rakı çıkardıkları · haber 
alınarak yapılan aranıada suçlu· 

lar çıkardıkları rakılar ve inbi~Jerle 
tutularak iht~sas mahkemesine ,,:e 
rilmiştir. 

Bordorda, başka bir işten dört 
seneye mahkum Mahmurlu ha ; 
pishanede ziyarete gelen anne.~ 
Güllü ve arkadaşı Ak Güllünii11 

eşyaları arasında . yarım kilo es· 
rar yakalanmış, suçlular ihtisas 
mahkemesine verilmiştir. 

Buçaklı Mustafa Ali ile Bordor 
lu Dunenin çadrrlanrıda yarım ~· 
lo esrar tutulmus ve ~udu!ar es ' 

~ .. . . 
rarlarile birlikte ihtisas mahke 
mesine verilmişlerdir. 

HALKEvt G EZ1St 

Halkevinin büttin üveleri ver .. 
dikleri kararla bi!·inci defa oJarnk 
operatör ve sıtma mücadele dok # 

torlan vesair işyarlarla beraber 
Sulak nümune köyüne gittiler, hat 
km sıhhi vaziyetini ıslah, ve te · 
davi için köylüye fikirler veril ·: 
miş, ve ipek böceği tohumu tl!V " 
zi edilmiş, spor ve musiki hakkf11. 
da tetkik ve müze araştırmaları 
ynpılmıştn·. Bu gibi faideli gezi • 
Iere ehemmiyet verilecektir: 

Fakat orn.sr boş rle1ı>lılİ1. 
Benden önce benim git>i dUşüntll 

n dUşündilğünü yapan birisi vardı. 
Beyaz hnstabakıcı elbl~i ve beyıtt 
başörtüsfle bir kadın ... Başının arltJı• 
sında iki saç Ö!'güsUnün toplanması!\~ 
dan doğan bir şişkinlik .. Omuzıarı, 
sırtı ve ensesi.. . .

1 
.. 

Her haliJe Leylldan başkası dcg; 
di. 

Zaten sonu son ,·:ı. :dfc.:ıinden ötti .. 
r;.i kutlulam:ık gerekti. · · • .. , 

Ço!ttanberi böyle yalnız oJarali go 
r.ıck de kabil olmamı~tı. . · 

Yaklaşınca bir ha.c;ır koltultt.a, yn~ 
tarafına sal'lmn salkım söğiit ,!a11tn1:, 

siper edere!< fıskiycve kıır~ı dantel ~ 
dllğiinü gördüm. YU'klendiği ' bir f0

• 

cr:tek işleri arasındıı l ile kadın iş ~. 
rinden bir türlü büsbüt ün ayrılaıtıı 1• , 
,·ordu. Bunu ben, ondaki C\.' kadın•"" • . ~
mnk ihtiyacının, iş kadını olmak r-
runa karşı iistilnlü~ü oJara~ göri.IY" 

dumo. k d .. "d". "m hııld• a ar yııvaş yuru ugu 
pek çabuk ayak sesimi duydu. 

Başını çevirdi: er
Frskiyenfn nra sıra ona Jmd:ır e ,.a-

·ı I - il .. kıznr.rtı 'Y pı en su arına ragmen Y :ru vu:ti 
tı. Gözleri şu temiz ve berra~ ~ dİ· 
ka.dar güzel, hülya kadar derı.~co· 
Hastaneye geldiği zamana göre ": rılt 
dU daha ol~onlaşmış, yUıünüıt 

1 
;d,, 

çizgilt-ri daha yuvarlanmış; da_!.,) .ı• 
<Arfcalı . ..,.... 

c 



Yunan Kıralı yarın 
Atinada bulunacak 

C~muriyetçi lider, kıralın 
tenkit ediyor 

gelişini 

kondilis; 15 yıl daha politika ile 
meıgul olacağım, diyor 

~ 22 (Kurun) - Kral Jorj 
M-! diziden Elli kruvazörüne bin· 
-t'U'. Kral, cumartesi ıünü (bu 
~hareket edecek, pazar ıüni · 

Ja ıelecektir. 
froNDILIS iSTiFA ETMiYOR 

t!,_tina. 22 (Kurun) - Genera 
._. __ d~ia, ~I geldiii vakit ~life 
~e bır muhtıra vereceği haı 
... haberleri yalanlamakta 
~ kondiJia, krala vereceii muh 
""-a ancak kendisinin riyaaetı 

da bulunacak bir hükümeti11 
~-idare edebileceğini biJd; 

to.;diliain, ıiyaat hayattan çeki 
~-lıaldandaki haberleri de ya 
. ....__....... olduiu ıöyl~nmektedir .::.•ilir kaynaklardan duyul . 
._ ıöre Kondiliı: "Ben dahal 
ile het 111 Y unaniatan politikaı! 

AP'!9flal olacafım.,, demiıtir. 
"«AUN GELMESi TENKiT 

EDiLiYOR 
4tina, 22 (Kurun) - Cumuri
~ liderlerden Papaanaatayu, 
·~ılı bir makalede ton defa ya· 
~ ıeneloyda Yunanistan hal • =- f°ıkrini bildirmediiini, b~ 
~-..eloy üurine kralın ıelmeai 
"h olmadıtmı yazmaktadır. 

\IENIZELOS PARTiSi 
LiDERiNiN SOZLERI 

lt. ltina,. 22 (Kurun) - Venize 
l Partiainin lideri Sofulia verdi
~ l.ir beyanatta, kral tarafmdan 
it !et eclildili takdirde bu dave
~-~bet edeceğini, yalnız krala 
~ilia kabinesinin düımesi ve 
' leçim yapılması, bir temer • 
'i .lrabineai kurulmuı ıereldifi 

laiıdireceğini aöylemiıtir. 
C.U.OARISLE MET AKSAS 

ARASINDA 
tiı 4t1.a, 22 (Kurun) - B. Çalda· 
~ Milatakiller Partili B. Me· 
1-. ile ama müddet konuımuş 

~~ birl_.,ii ve 
7eni kabineyi tefkile 

~ edileceli aöyleniyor. 

t"anan Kralı Jorj 

Katimerini gazetesine göre Har 
biye Bakanı General Papagoı 
bqbakanın' alelacele birçok ka -
ramameler neıretmeaine kızarak 
iatifa etmiıtir. · 
VENIZELOSA DARILANLAR 

VAR 
Atina, 22 (Kurun) -Aneluar 

titoa pzete.i V eniaeloaun Paria • 
ten ıeçerken Kral Jorj ile ıörilf • 
tülünü ifta ediyor. Bu görüıme 
eanumda Venizeloıun Giride av· 
det etmesi ve oradan kralm siyasi 
f~b.lan uzlqtmnak için aarfede
celi ıayretlere yardım etmeai ka
rarlqtmlmqtır. Birçok Venize • 
liatler, Venizeloaa, kralla anlqb · 
fmdan dolayı danlmqlardır. 

AFFIN HUDUDU 
Atina, 22 (Kurun) - Hüklime

tin tebliğine ıöre kabine krala ıe• 
nel değil, buauat bir af ilin etme · 
ıini tavıiye edecektir. 

KRALCI PARTiLER 
BiRLEŞECEK MI? 

Atina, 22 (Kurun) - Kralı ıe 
tirmek üzere Londraya aitmit o • 
lan Mavro Mihaliı Atinaya dön · 
milftür. Burada bütün kralcı par
tilerin birleımeaini taniye etti. 

Kahile sokaklarında 
kanlı hadiseler sürüyor 

1 Bu §if! Hangi Filmi Göreceksiniz? 
"ı,,ek ,. deki: "Melek,, Sınemasındaki: 

~ -
SEVEN 
öldürür mü? 

Bu film, kendi 
kendisini öldürmüş 
olurdu. Eğer ••• 

Bu hafta "1 pek" sinemasında 
r;österilen Fransızca sözlü filme 
"Seven öldürür mü?,, adı takıl -
ınış. Asıl adı "ihtirassız cinayet,, 
olan filme tamamile aykın ola . 
rak ! Avukat L-cy Centri, sevmi • 
yor ki! Bilakis, tabantabana zıt 
imillerle suç işliyor. O, tanıştığı 
kadmlann tahlil ınaksadile ruhla- l 
rıru deşmeh."ten hoşlanan ve ada -

1 
let fikrile kıyasıya alay eden~ cilt' 
cilt kanun kitaplannr, avukatı 
becerikli olan her suçluyu kurtar-1 
mıya yarayıcı sayan avukat! 

....., -
Gönül Oqunları 

Filminin 
Yıldızı 
Burada 
Resmi 
Görülen . . 
Kadındır: 

R d ı I e· · 
lıı~u.kl Avukat Ley Centri, kanlı ka . 

tilleri elektrikli koltuktan kurtar
masım bilecek derecede kurnaz -
dlr. Tezvir yapmak işinde tam an
Iamile yektadır. Ve buna rağmen, 
sonunda kendisi adaletin pençe . 
sine düşüyor. Aleyhindeki deliller! -4 

kuvvetli, apaçık. Fakat, o zaten Adele Zandrok ! Evet, bu yaşı rindedir. Ve film, ana hatlanıe· 
ümit.siz davalan kazanmakta ma- hayli ilerlemiş kadın, bu hafta tarzmda o kadar muvaffak hir 
birdir. Acaba bir sürü katili olC:ıu- "Melek,, sinemasında gösterilen eserdiı-, ki, bu tef errüat üzerin4e 
ğu gibi kendisini de kurtarabile- "Gönül oyunlan,, filminin yıldızı. fazlaca durmamak, bunlan şöyle 
cek mi, yoksa?.. Bundan ötesi dır. Bu Almanca sözlii komedi fil bir dokunup geçernk·eserin özünil 
meçhul kalıyor. Çünkü film biti • minin asıl ismi, b~kadır. "Alan. gözönünde bulundurmak, kclay. • 
yor. Artık bundan ötesini kendi - gle bir evleniş,, diye tercümesi ya Irkla mümkündür. 1 
niz düşünün ve neticeyi kestirin! pılabilirdi. Fakat, burada filmlere Filmde senaryonun ustalıklı o • 

Filmin bazı sahnelerindeki iki yeniden isim babalığı edilirken luşu yanında rejisörün kavra~h 
kişilik konuşmalar, lüzumundan "A~k,, ve "Gönül,, kelimelerinden davranışı, sahnelerin mnet ve ha· 
fazla uzayor, sıkicı oluY.or. Bere 9\ bir tü 1ü vaz geçilemiyor. Bu yol reketli çekilişi, musikinin iP. \la• 
ket versin, araya başka bazı ha • da bir isim olmadı mı, film, se . zırlanrp dağrtıhşı il~ Yiratwi- hl! • 
reketli sahneler giriyor. "Görün • yircileri çekemez, sanılıyor. Ek .

1 
men bütün arti&lerin irili U• 

miyen adam,, tln pek süreksiz o • seriyctle böyle! faklı benimseyiçli rol yap~ı, 
!arak görünen Klod Ren, ço~ mo- Her ne halse, gelelim filme W! İ filmin toilluca b:l.~.anlı bir gij • 
noton oynuyor. Bereket versın, o- f"l . . d 1 . j zel san'at eseri olarak ortaya ko· 
na karş tatlı . b. ld ı mının yıl ızma. Mevzuunda n~ı 1 da h" .. h . 

ı , munıs ır yı rz o • . . . . . nu uşun , ıç şup esız, ayn ayrı 
lan Margonun canlılığı var. Mcv- lız Arıstokratlnrmm tıpık hır taı-,.; cephelerden gelen ve esasta birle• 
zuun da kupkuruluğu itibarile, da karikatüıizc edidiği bu film, şen müspet tesirler mahiyetindedir. 
filmi biraz olsun ya.~tan, ancak derli toplu \?e karakteristik bir ko Ancak, ana hatJan perçinliyep. 
işaret ettiğimiz iki cihettir. Eğer medidir. Eğe1· bazı detaylar etrn . gene tek artisttir. Büyük :mne 
~u ~i?.etle~. de o~m~ydr, ~'Seven fında, şu ve bu noktalar üzerin . Leydi Meyvis rolündeki Adele 
oldurur mu?,, fılmı, kendı ken - de fazlaca dumlma?..sa, bu film Zandrok ı Eğer bu mevzudaki 
disini öldürmüş olurdU ! Bizce böy- icin hatta yeknare bir halde başa f'l d · 1 d but ı 
le! ı~lr crtava !:oı;ıılrım~. ,, .... l1ek ve ı m e o o masay ı ve ya o up 
... __________________ ..... ______ • __ ._ da bu kad:ır ba.."'\rıh oynaynma ... 

s.-ıydı, film az değil , çok şey ka.J, 
bederdi. Bu, muh:ıkkak ! Adcle •Saraq,, Sınemasındal"i: - ----

Parla Esrarı 
- - --

Bu . melodram havalı film, önceki 
eşlerinden üstün değil. Bilakis! 

Zandrck, bu filmde rolü olan öte• 
ki artistleri, R<ınate Mülleri, Ge ,. 
org Aleltsanderi, Adolf Volhrükil 

v.s. yi gölgesinde bırakml§(ır. Hep 
sinin arasında o, en tipik, karak • . 
teristik ve artist ~hsiyet olanili 
yiikseliyor. tşte bu itibarla o ba 

~ .Jdr/aııı blrlndM) ( ıiikGnet bulacaimı ümit etmekte-

~ lcla, inlerinde çocuk kafile- dir. "Ekmekçi kadın,, v.s. filmler 
~.~IUırüyorlardL ·Polia, bu ço • • • • tarzında bir film, bu hafta "sa · 

filmin yıldızidır !. ' 
aleladedir. Pek küçükken izi kay Filmin kısa süreıı bir varyete 
bedilen bir kızın aradan on altı sahnesindeki şarkı, Marlen Ditri• 

~ aorla kamyonlsra bindir• Kahire, 22 (A. A.) - Mısır ray,, sinemasının programında 
-. lonmcla kalmııtır. Oniveniteai 27 aontetrine icada.,. yer tutuyor. Bu Fransızca sözlü 
..... matualar kapalıydL kapablmııtır. iılmin mevzuu, Ojen Sünün bir 
C...._ romarupdan alınmıştır. "Paris es · 

..... -...... ..... hemen bütün cad· F ra d b h ~- nsa a u ran ran,, filmi, ayni isimdeki roman. 
_. lfıkaadL Çünkü limbalar 

D (Vd .. ,n ... Birincide) da yazılı mevzudan mülhem .. 
'hl....;•· evrilmiı olan birçok ·--
... -...._ harikad ·ı · IÖ .. Şayet radikal 90S7alistler bu tet • Bu yoldaki filmlerin hemen 
~ ' vazı 811 

ru • kllitm gayri metn1 talllllmaaı tize • hepsinde olduğu gibi, melodram 
r rinde ısrar edecek olurlarsa o zaman havası içinde geçen vak'anın oy . 

Al.EBE HAREKETiNE Bay Laval'ln mukadderatı tehlilEe7e namşı da öyle. Konstan Remi, Han 
DEVAM EDECEK düşecektir. . R 1 R 1 N L ... 
~ HalbaJd Bay Laval, arsnıı-ı si- n ° an, 0 an orman, usı · 
~ 22 (A. A.) - Talebe yasada mühim bir mevkide bulu. yen Banı, Madlen Ozeray ve da . 
~ • devam etmek huauaun• makta ve her terden faıla lnglltere ha başka birçok Fransız artist a
lll., lrararlamu yann yeniden te· ile lta)Ja aruıncla buhranlı 1dr.,.. • rasında, en ziynde başanh rol ya 

• _.dedirler. ziyetin huri ol~masma pyret et- pan, Konstan Remidir. Bu artistin 
.... o . i 1 mekt.edir. h .. tam ·1 d w• ti 
~Dlftn teli mec iıi . 29 Du ltilJarla Lanl'ln tehlikeye d8'- ç~ r~ını amı e egış ren ma 
~ LL_ kadar OniYenitenin ka mest arsıulusal siyasa Aleminde bir lôyaJı da, çok ustalıklı yapılmış · 

- _ _ ,;.__::-aaaama _ _,,_,..___ka_ra:..:r_•.._e.:..rm~it~tir.:_.L:d:ei:i~şlk:Uii=n:...:bq~la:;ngı;:a~o~la:;b~fl::lr~. tır. 
ga Fi o ve reji bakrtnından 

sene ge~tikten sonra na.~!l bulun· 
duğunun anlatıldığı bu film, aşağı 
yukan, hısaltılmış bir ~ekilde ol . 
mak üzere, romanm seyrine ayak 
uydurmuştu:-. Halbuki, sinema . 
cılık; şu zamanda istifade edilme 
si gerek birçok teknik imkan orta 
ya koymuş bulunuyor. Bunların 
ihmal edilmiş olması, filmin aley 
hinedir. Bilha&Sa mevzu da bir 
zamanın çok okunan romanlann . 
da sık srk rast gclincnlere ben . 
zediğine ve çqni itib~r;~c buna eş 
filmler daha evvel bir hayli çev . 
rildiğine gfü·c ! Gerek sessiz, gerek 
sesli film zamanında! 

Hülisa, bu film, topluca ba · 
kışla bir hükme bağl:.nırsa dahn 
evvel göriifon eşleı inden üstün 
d W•ld" B!l::':kisf egı ır. .wı • 

hin "Mavi melek,, deki meşhur !&r: 
kısmı hatıra getiriyor. I.Akin as • 
im taklidi gibi! Çok defa olduğu 
gibi , bu taklit de, asıma pek yalı 
l~mıyor. Hilde Hildebandın hu 
andaki hal ve t.avnı ela, Marlen 
Ditrihin o andaki hal 'fe tav.nın 4 

dan hayli uzak! • 
Bir oo filmde İngiliz ve Alman 

kadınlarını mukayese yollu aöa •., 
ler, aşın derecede Almanlık leht 
ne gidiyor. Mevzudaki konupıur ~t 
lann icabından fazlaca olan b1I 
gidiş, Hitler Almanyasmd~ pro. 
paganda filmlerinden bir akış in• 
tibamı uyandmyor. Ve bqka 
memleketler için, bunun bu 4~ 
cesi. kısaca •••• hafivctir ! · _,__.._. · 



Milli birlik yolunun temeli 
1 

tini naklede.zek olan demir yolu ·ı köprü -Fıre~ köprüaii· yer yüzünde 
yold:ı eidişin bir merh.:ıle n.okta&ı nun ve t:caretin mühim bir mer · sayılı fen ve 82n.-ı.t eacrlcrin<len bi 
o:acaktır. keı;i olacak ve şüphesi.: büyük bir rer örnektir. 

Yahudi düşmanlığı artıyor 

Peşte ve Hayfada 
çarpışmalar 

Bir zamanlar hay.31 arkasından umran ve refaha da er.nİ§ bulu • Hattın r.1esa.rifi 65 milyon lira· ~ 
ko,tuğumuzu söyliyenler bugün nacaktır. ya baliğ olmuştur. Bu para.ntn ya.! Berlin. 22 (Özel) - Ekoıaomif li p.zetelerden birinin ida il; 
burada Diyarbekir kapılan önün· itte bu tarihi yurt parçumm mz 12 milycnu da.bili ia.t.ikı·azla, bakanı Doktor Schacht, Alman ne ıiderek gazetenin Yah~ 
de kurulan t~n altmdan geçen bugün umran ve ıerakki yolunda 35 milyonu da devlet haz~nesinin borsalarında.ki Yahudi mübayaa - kartı daha az mütemayil 
çeliklepit hakikati yfoe bu tak husule gelen deği§ikliği, yeni Türk daimi varidatı ile temin edilmiJ . cıla.ra bugünclen itibaren itlerini etme.ini utemitlerdir. 
etrafmcla hal~alanmıı olan on biır l"ejiminin ve Atatürk deVTİnin ve tir. Hat 1927 senesin-de kömür yo- bırakmlannı emretmİ§tİr. FILlSTlNDE DE rft, 
lerce imanın en büyükleri Ata . onun büyük Baıved:ili la.met lnö • lu ile birlikte nafıa vekaletinin mü Y AHUDI ALEYHTARI TA· Kudüa, 23 (Özel) - fi• Dit 
türk'e nasıl sarsılmaz bir inanç r nü hükametinin f&§ma.z timendi- hen::liılerinin fenni nazaret ve mü LEBELER daki arap ahalisi dün meçh~ 
le baih olduğun'1, batta lamet fer aiyuetinin hayırlı ve mühim raka~i altmıela. lsve:; ve· Danima.Y Peıte, 22 (~A.) -Talebe, po sebepten dolayı tehir içinde bol', 
Jnönü ile, büyük itlerinin hA? . ve müsbet neticelerinden biri ol - ka gurupu vasr.aıiylc i11p edilme Hıin münmanaatma ra.imen, mu· ~n ve içlerinde ya.hudiler~ 
nmaıılnda onunla birlikte çalı · duğunu runır ve iftiharla görmek- ye ba.~lanmı§tır. B-a gurupla hü . ıiki akademfoine ıirmiıtir. Polis nan bütün otomobille~ ı."' 
tan arkadaılarma kartı olan mih tcyiz. k\imet nrasında yapıl.mı§ olan mu takviye kuvvetleri talebeyi daiıt· et.meğe baılanntlardıT. A~~ 
net ve aayııl~rmın açık ve içten 0 • iKi HAZiNENiN KAPILARI kaveleye göre inıaat 436 meı ki • mak için kılıç kullanmak mecbu- bu taarruziarmı menetmek 1 , 

lan ifadelerini görmeli ve iıitme · ÖNÜNDE lometreye kadar devam ederek Eı· ryetinde almıt ve bu sırada ta • İngiliz zabıl4uı ile tiddetli 111~ 
Ji idiler, biz Ankaradan buraya Sanayi aleminin daima grpta gani bakır madeni hizalarıru geç· !ebeden bir kaçı yarala.nmııtır. demeler olmuı ve bir lngilis 
ıelinciye kadar geçdiiimiz her ettiği kömür, bakır ıibi iki kıy • miştiT. • Talebelerden bir heyet, mahal· ıi ağıT surette yaralanınrfl1'• 
yerde de bu candan duyulan te . metli cevherin en verimli hazine • Gurup buraya kadar olan veci • k rd 

1 · ı·k ı k d belerı·nı· ko··--u··r h-L1arınıda oldu . lfalyada sel 20 kişiyi Dünya yükselme re o miz bajlıhğm tezahürünü gör • enne ma ı o ma yur umuzun "" a.u 

dük. en büyük naıibelerinden biridir. iiu ı~bi memn1!niyeti mıı<:ip bir boğdu kıuldı 
Alı Çetinkaganın diqevi Kömür, endüıtri ve nakil itleri için nurette bafarmıftır. Roma, 23 (Ö:ıel) _ Kalabiri- pa' 

aomuz bir kudret kaynağı olduğu Bundan ıonrllki Diynrbekire Moskova, 22 (A. A.) - ~ 
ya villyetinde dündenberi hava - • oÇI 

Diyarbekir; 22 (A.A.) - Fev. gibi bakrr da ba"ta elektrik oldu- kadar olan 70 ldlor:ıetreEık kıamm Koinaki, bir kitilik aç1k bır 
ekir :f lann bozUlmuı dola11aile dere • ,o• 

ıZi~ - Diyarb · demir yolu· iu halde aanayi için en mühim un· yeniden mali tertibe ihtiyaç kal • k k la 14.575 metreye yükseime1' 
b - · ı · ler atmıt ve aeUer bir ço öyleri t.' 

nu ugun törene açan Bayınnır • aurJardan biridir. makıızm doğrudan doğruya ken · ba.amıtbr. Telefat yirmiden faz • retiyle dünya yükıelnıe rekatı' 
lık Bakanı Bay Ali Çetinkaya a • Dünya kurulahdanberi yer al • di fen adamlarımız vuttuiyle in· 
şağıdaki önemli söylevini vermiş- tmda kalmı! olan bu iki ha.zine - tuı, Cumurluk devrin.de yapdan ladıT. kmnrıur. ~ 
tir: nin kapdarınt açarak yirminci aı· Sa~&un-Sivas lw.ttı ve Elazi~ ·~be Jandarma genel komutanhgv 1 An kat' 

Sa,m 7UJ'ldqlar; nn en yeni ve müteki..'11il usulle - ıi ınp.atla.rmda çalJf..a.rak bılgı ve 

Kömür yolunun Karadeniz kı· rile iıletmek ve bundan yurdumu· tecrü~le~~ file~ iab~t -~i~ o. satınaJma komisyonundan: 
yıatnda, Filyoıta açılma törenini zu faydalandırmak cumurluk hü- lan Turk muhen.dıılerımızın ıda · )t' 
yapıp döndükten ıonra aym yir- kUmetinin gayelerinden biridir. re ve faaliyetlerine vGrilmittir. 1 - Mevcut evsaf ve nümunesine uygun 6000 liralık p:rinÇ '(JI> 
miıinde trenle Ankaradan hare • Bunun iç"ndir ki, bir taı-aftan Büyük ve küçük it ve fon a.rkadaı pah zarf usuliyle Jandarma Genel Komutanlığı kurnğmds sa!·nal , 
ket ederek ayni töreni yapmak Ü· demir yolu ıiyayeti.mizde devam lanmızm bu imtihanı da yüz ak· komisyonunca 4 - 12 - 935 Ç&rfamba iÜnü saat 10 da kıhn alfl" 
zere değerli yurdumuza Diyarbe · ederken diğer taraftan cevh~rlerin hğiyle baprmtt olma1annın ver • caktIT. 
kire geldik. Ve her feyden evvel bulunduğu sahalarda fen ve san'· diği s.cnsuz gurur ve iftihan burn· 2 - Bir kilo pirinç için 18 kuru§ 50 :tı.ntim f;r.t b;çHz-· '. v~ i1'r tf' 
AtatUrk'ün pek yakından tanıdı • atin lüzum göstereceği tesiın.h vü- da huzurunu2da bir kere daha İz· minatı 450 liradan ibaret bulunmuttur. tf 
iı Ye çok sevdiği Diyarbekirlilere cude getirmek ve fabrikalar kur· har ederek cümleaine tetekürler 3 - lıtelCliler parasI% olarak ıartna.mc.:ıini her gün l;omi•f~ 
kıYPJCtli ıeli.m ve aevgilerini ge • makta çok ehemmiyetle uğrqıl - ederim. dan alabilirler. 
tirdilimizi tebtir ederim. maktadır. Ve yakın bir zamanda YurttaJlıır: 4 - Ekaihmeye girmek iıtiyenl~rİn teır.in:.t m"'kbuzu '1f1! 

Ankaradan itibaren trenle A· tam bir faaliyete geçilecektir. Bilirainiz ki, §İmendifer ıiya • banka mektuplannı ekailtme ıaatin den bir saat evvcHr.e kadıtr k11d'il' 
nadolu yaylalarını boydan boya a- 'Y;urd~uzuo en feyiali yerle· setine C\mltıriyetin ilk yıllarında yona vennif olmalarL (3381) (7265) ~ 
-ıli Raııeri - Niğde - Adana - rinden biri olan bu ha valinin m\lh · ve lsn:et pB:§a hü.mimdi zamanın· 
Fevzipaşa - Malatya - Elaziz ıulü ile_ be~aber .ba~~ ~evheri ve da ba_§lanmı9tır. Bu ıiyuetin ilk Askeri fabrikalar u. müdürlüg~ ünden: 
ve Ergani bakır madeni istasyon· bunun ııleblmeıı ıçm ıcap eden hedefı Anıkarada.n baflıyarak 
lanndan geçerek katettiğimiz me- kömür ve madene yakın bir sn - Kayaeriden geçmek üzere Sjvaaa 2 ton ferro krom 
aafe (1315) kilometredir. Diyar- hada keıfolunan krom madeni ve ve Saımunda.n bqlıyarak yine 1 ,, F erro vanadyum 
1>ekir Anadolunun İran ve Iraksı· sair levur.nm nakli demir yolu • Sıva.aa varmak ve kömür havza.ar 50 ., Elektrolit tutya 
nırlarmda büyük bir mıntakanm muzun en emin bir su'!"elte işletil - mi; Ar..:ıdoluya bağlamak ve Ak- 1,5 " Nikel 
ilk vo miihim benderlerinden ve mesini ve verimini temin edecek deniz kıyrlarmda.n bakrr madeni· 15 ,, fe170 n:ı&ni4n 
transit merkezleroinden biri ve amillerden:lir. ne eri!mek ve Kayseri . Ulukıfla 3 " Alemiı!.yum 
uki tark kervanlannm uğrak yeri Hükumetin çıkardığı Ergani is- ile Kütahya, Bah!ceair aralarmı 500 ,, H:ımatir 
"e tarihi bir belde olduğu malu · tiıkrazmrn tehalükle ve pek kııa bir!eıtirmek idi. Şa.rtnanı~sinde değitiklik yapı lan ve tahmin edilen be&~ 
munutdur. Eakiden, 14 üncü ve 15 bir zamanda kapatılması hususun- 282 MiL YAR 300 BiN LiRA YA "142000" lira olan yukarda mikd a.n ve cinsi y.:ızıh malr.?ı:tıe ~~' 
inci UD'larda f&l'km yelkenli ıe • da kalkmıız tarafından gösterilen MAL OLAN YOL Fabrikalar Um•Jm Müdürlüğü Sat1nalma Komiayonunca 8/lki~ JI 
mileri Hint denizini katederek bir büyük itimadm ne kadar yerinde Hemen on seneye varan bu dev kinun/ 936 tarihinde Ça.rşa.mba günü ıaat t S <le kapalı arf il• ı~ # 

taraftan Kızddeniz vaaıtaıile Mı· olduğu yakm bir gelecekte filen re içinde srra'Siyle baluedilt.n bar edil~kdir. Şartname ''Yedi•' lira "10" kuru~ mukabilin~e KoJOW~ 
ıır kıyılarma, dijer taraftan Bas- görülecektir. lar yapdmı~ ve bugün kömür ve ha yondan v~rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "8350" lirayı~ ff 
ra körfezi ve Dicle ıuyunu takip 2,5 MiLYON HALKIN EDECEôl kır yollannm itletmeye açılma · teklif mektub!arını m.,zkür saat 14 e kadar Ko:niayona ve1111elert.., 
ederek Muaula gelirler ve buradan lSTlF ADE ıiyle i$tenHen gaye elde edilmit · kendilerinin de 2490 numa1'&lı ka mınun 2. _.~ 3. maddel~ıind(~ .. 1&) 
haımıleleriııi kervanlar vasıtaaile Bu meıhur bakır madeninin tir. saikle mezkCr gün ve saatte lr.omiıyona ınüracaatlan. 7~ 
Diıarbekire ve Di:rarbekirdea A· yolu Qerind. buluamaaı dolayı - 1628 kilometreJ• balıii olan bu ------------~------~---.ıı 
•cloldfu laatict.elr prhe .,. lı • ıile Balar Yolu adnU Yerdilimiz bu yeni demir ,ola 19hekeai igin clu
liallala tlc»lta neld'ecl.ılerdL O ta. bat, em Baidat yola Gzeriiadeki Jet hazineaiaclen 282.300.000 lira 
rUtl ..... DbarWdrla ipekli w Feftipata iataqommclaa bqlıp- wfedilmlpir. 
peaü• clolnena " air an'at it- rak Se,twı, Marq, Gaziantep vi· Ortalama hir helap He \iei; ıer 
llrl tfe a makhal ticaret matlala • liJ'*tleriniD topraldarmdaıt ı~ · DeJ• Z3.S2S.OOO lira mwaf " 219 
rmdaa biri idi. mekte" ıim&li p.rkt iatikametiıı- ldlome!re yol dtlpnektecllr. 
DIY ARBEXIR HAmNIN BAC.. de Malatya ve E!lziz Tillyetle • Buamnla benber itha ltiııinıci 

LANDICI NOKTALAR rine uiraJarak Y olça11 iatuyo • deTN içinde cenubta Antat,.., 
DiJUWdr bqia demir yola mmda Elbize hir kol aJnldıktan f&ıkta Erzurum batlarmm inp.IU'I 

..... .,... 1rir taraftaD MaJat • aonra ceauba dolnı dinerek Er· na 'bafJeam't'" deTaıa edilmekte 
,. w Snu lwinden Semmncla 1Qi 1-Jm madenlerine, Diyarbe. lıcdaamutmr. 
lind.U. ft diler taraftan ı• kire ftl'IDaldadlr. 'Şa IUnltle hat • Gerek 'bu batann " prebe, 
.. Ma1atJa •• Atlana üzerinden tm ipriaiadea aeçtiii altı .o&,e • a-. 1!! hUcluda dofnı J'8Pılmetr 
Met.inden Akdenbre ft IC&:peri • tiD aüfatıa t,700.000 ve c:hvmda mmammen hattın iapama &J'Jli 
._ pprelc Camuriyetia idare &alUDaD diler dart 'f'il&yetin aü • hıs Ye hemWeırle deTaa ed_. . ...._i •• kalbi olan Ankaraıa fuu 750 hin olduicma siSre hemen tir. Bir taraftan bu yeni hattana 
.-. ..... atede Marmara •• Ese iki haçak milJ'oalak bir Laik küt· intalann& deftm ....... 'beraber • 
.ı.izbae hailumq oluyor. leli hu yolun feııini• daha ya diler tarar-.aaı 1934 l8DeSiDde ec 

Hat tlPl-b: DIJarhekinle kat. kmdan iatifade etmlt olacakm. Jl9hl imtlyulı altında olan 708 ld 
...,.... tarkta clott ve lrardet itte ba 1iaJar yohurmi F enipa. loi.aetrelilc lsmtr .. ıc-La t.aididi 
memlebtleriıa daair :rollarma ka- tadan Dl;rarbekire lcadar olan a • hattı eatın almclıiı pbi laa .... 
·ftla" " Mrleıece\tir. mJaia SOi kilometredir. de 810 kilometrelik A,daa hMtı 
~.,. ı.....tlai " tark 0.-bade 37 adet İltuJOD ıve aba alaarak dwlet demit- ,.,O.. 

"- d.ta da 14 " 11 inci a • • 13,809 metre • t6IGade 84 adet nna Rbak *CiiYımittir• Baa&n dw
.....,. oldala ıibi f&l'ldaa pr • t&ael ft 1110 adet menfa ve bU. Jet demir J'ollan idareaiacla iti• • 
~ keıftnlarm airaiı de • :tük .,. ldlçilc W5prl .ardır. Bua • melde olan hatların ,-eı., .... · 
falrat p~11 prlca ~ lar uumda Gabo V-.,.düldl ft velce Mbn alman An..lobrBai • 
••••iıelW, f• •• aa'a • Faat ..mi 6-iaııleW bete_,.. üt 11atk ile clipr .. J.tlua41& 

-MiBI ekoaoaai 
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L ıatanbul Beledlyesı llanıarı 1 ---------
ZeYııep kamil hastanesi için lazım olan ve Bir litresine 14 ku

tılı bedel tahmin edilen ve günde betten yirmi lih'eye kadar mec -
lrıuu 5000 litre süt açık eksiltme ye konulmuıtur. Şartnamesi leva · 
ZllQ nıüdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı 
'kıiltnıe arttırma kanununda yazılı vesika ve 52 liralık muvakkat te
laıiııat makbuz veya mektubile beraber 9/ 12/ 935 pazartesi günü sa
lt IS de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (7448) 

lfaıeki hastanesinin entani doğum pavyonuna yaptırılacak asansör 
~çık eksiltmeye konulmuştur. Bu asansöre 3450 lira bedel tahmin o
~tlrnuttur. isteyenler §artnameyi 17 kurut bedelle levazrm müdürlü .. 

nden alabilir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. 1ı arttırma ve 
e~ıiltnıe kanununda yazılı vesika ve 259 liralık muvakkat teminat 
~akbuz veya mcktubile beraber 10/12/935 ıalı günü ~aat 15 de da 
lılıt encümende bulunmalıdır. (B) (7445) 

k' tocukları kurtarma yurdu için bir ıene içinde lazım .>lan 1000 
,.ılo sa.bun açık eksiltmeye konul muştur. Bir kilo sabuna 27 kurut 

1~.Yat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürtüğünde görü
ı.ır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı arttırma eksiltme ka
il.ununda yazılı vesika ve 21 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
~ektubile beraber 6/ 12/ 935 cuma günü ıaat 15 de dainıi encümen-
e bulunmalıdır. (l.) (7447) 

k Bir metre murabbaına 10 lira değer biçilen Kasımpa~da Toz -
0l>~tan M. mezarlık caddesinde 6 - yeni N. lı 15 metro 40 santi · 
~etre nıurabbaında 6 metro yüı: lü arsa satılmak üzere pazarlığa 
.. 
0nulnıuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlı

~!\ ginnek isteyenler 11 lira 55 kurutluk muvakkat teminat mak • 
llz Veya mektubile beraber 28/ 2 ci tetrin 935 perıembe günü ıa-

11.t 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (7134) 

Senelik muhammen Muvakkat 

~atih Karagümrükte debakzade 
S~ Fevzi pa§a Cd. Cd. sokağında 

kiran. teminatı 

metro 20 santimetre murabbaı 
l'er 

Q0~tancıda vapur iskelesi M. 2 
)en· N () ı . lı ah§ap baraka 
• ttaköy cavitağa M. eski Türk S. 

N. aI~şap oda 

20 1,50 

120 9 

24 

t Yukarda ıemti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temina
t Ya~ııı olan mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya. veril· 
tt\~k üzere ayrı ayrı pazarlığa. ko nulmu§tur. Şartnameleri levazım 
~~diirlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında 
~0~tetilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ 

tı te,rin 935 per§embe 'l"ÜnÜ ıa.a t 15 de daiınt encümende bulun -
~~lıdrr. (B.) (7143) 

~ 1 - Beyazıt kulesindeki yan grn itaret sepetleri kaldırılmıştır. 
I \ln~n yerine gündüz yangınların da lsta~bul, ~eyoğlu veya A?a.d?
d: tıhetile Adalarda veyahut bu ~~~tlerı~ aynı z~manda ~er ıki~ın· 

Veya uçünde yangın zuhur ett ıgı takdırde eskı sepet dıreklerıne 
~ağıda yazılı şekilde bayrak çeki lecektir. Gece yangınlarında ise bu 
. l'takların yerine ayni renkte lambalar yakılacaktır. Şehrin semtle

line nıahsus yangın itaret renkleri: 

İstanbul Beyoğlu Anadolu ciheti ve Adalar 
Kırmızı Sarı Y e§ildir. 

~el'aZ'tt kuleıi 
~~nbul 
e}'oğlu 

~lladolu ciheti ve Adalar 
1 •l1t11b\tl: Beyoğlu 
Qlanhul: Anadolu ciheti ve Adal ar 
el'oğ)u: Anadolu ciheti ve Adal ar 

Iki kırmn:-ı 
İki sarı 
iki yetil 
Bir kırmızı bır sarı 

Bir kırmızı bir yeşil. 
Bir sarı bir Yetil. 

}' 2 - Galata kulesi de gündüz yangınlarında sancak direğine Be
t '~~t kulesi gibi renkli tek bayrak ve gece yangınlannda ayni renk· 
ht 1"lflha çekecektir. Ayni zaman da iki veya üç yerde yangın olursa 
~~ •enıti gösterir renkte iki veya üç bayrak -ve gece ise o renkte lam-
~ekileceği ilan olunur. (8.) (7458) 

lstanbul ikinci bölge iskan 
direktörlüğünden: 

Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Cinsi Miktarı ilk teminat Tahmin edilen Tarihi Gün Saat Eksiltme 
kilo fiyat ıekli 

Çay (harman). 20 5,25 350 5/ 12/ 935 Perşembe 15 de açık 

Vejetalin 300 10,80 48 ,, ,, " ,, 
Tereyağı 700 63,00 120 ,, H ,, ., 
Limon 20000 22,50 adedi 1,50 ,, 

" 
,, ,, 

Süpürge orta boy 1000 9,40 ,, 12,50 " ,, ,, ,, 
Guraha hastahanesi 935 :.enesi mayıs nihayetine kadar olan yukarda cins ve miktarı yazılı be§ 

kalem erzak ve levazım açık eksiltmeye konmuştur. Ne suretle eksiltmeye konulduğunun ve hangi 
gün ve saatte yapılacağı ve eksiltme ~artnamesindeki ilk teminat miktarı yanlarında yazılıdıT. Eks:!t
me İstanbul Evkaf Müdüriyeti dairesinde toplanan idare Encümeninde yazılı gün ve saatte yapıla • 
caktır. Eksiltmeye girecekler 935 yılı ticaret oduı ve 2490 sayılı lran unun ikinci ve üçüncü maddesine 
göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına iıe gireceklerin işbu kanunda yazılı tartlar 
içinde noterlikten alınan veka!etnamelerile eksiltmeye girebilirler. İsteklilerin yazılan gün ve aa:,te 
kadar teminatlarını Evkaf veznesine yatırmaları ve eksiltme şartlarım almak ve görmek üzere Ev 
kaf levazım idaresine gelmel,~ri. . (7282) 

/st. 6 ncı hukuk Jıdkimliğinden: 
Hürmüz tarafından Küçük Aya · 

eofya medrese sokak 18 No. lu evde 
oturan arabacı Abdullah aleyhine a -
çdan boşanma davasında M. A. in. i
kametgahının meçhuliyetine binaen 
dava arzuhalinin on giin müddetle j. 
lanen tebliğine karar verlimş ve bir 
nüshasının dahi mahkeme divanha -
nesine talile kılrnmış olduğundan ila
nın ferdasından itibaren on gün zar -
frnda mahkemenin 93511337 numara -
sınA cevap verilmediği takdirde mü· 
teakip mua.melenin yapılacağı tebliğ 

yerinde olmak üzere Ha.o olunur. <V. 
No. 11224) 

lstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

SatılmMın.a karar verilen kahve, 
ampul ve sairenin 25-11-935 pazar
tesi günü saat 15 ten itibaren Fatih 
Macar kardeşler caddesi 49 No. 1ı dük 
kAn önünde açık arttırmaya konula· 
cağından almak istiyenlerin mezkOr 
sa.at ve mahalde bulunmaları illn o • 
Junur. (V. No. 11231) 

KAPALI ZARF USULI LE EKSİLTME iLANI 

Liste Cinsi bedeli 
A - mucibince tıbbi ecza 11500 lira 

B - Bu işe ait ,artname bf!de isiz olarak Evkaf Jeva:zım daire • 
sinden verilir. 

C - Eksiltme 5 12 935 tarih inde perşembe günü saat onhf'!•• 
Evkaf Müdüriyeti binasında i.1a r~ En~ürneninde ihale&İ yapılacak
tır. 

D - Eksiltme kapalı zatf us uliledir . 
E - ilk teminat 862 lira 50 kuruştur. 
F - isteklilerin Ticaret olası na kayıtlı bulunduklarına dalr ve. 

sika. 
Teklif meldupları yukarda C. fıkrasında yazılı saatten bir •aat 

evveline kadar latan bul Evkaf Müdüriyeti binasındaki idare Encü
menine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet C fıltraımda yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa. 
tılmı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

{7283) 

lstanbul sıhhi 
eksiltme 

müesseseler arttırma 
komisyonundan: 

lstanbul Mliye altıncı hukuk malt- Azı Çoğu Muvakkat garanti 
kemesindl!n: Akliy~ ve asabiye haıtanetin~ 500 - 600 ton kok 877,50 L l 

Aliye tarafından kocası Topkapı ş ı· ç k h · 00 300 k k 75 L 
Ar i . h 11 • d d 1 k iş ı ocu astanesıne 2 - ton o 438, paem nı ma a esın e O a ar çı ma • . . . 
zında 4 No. da oturan İbrahim oğlu Kuduz tedavı muessesesıne 55 - 75 ton kok 109,69 L. 
Meli met aleyhine açılan boşanma da • Yukarda yazılı sıhhi müease selerin kok kömürlerine kapalı 
vaSında müddeialeyhin ikametgi'lhınm ı:arf ile verilen fiatler fazla görül düğünden ayni ıart ve vaaıf dam• 
meçhuliyetjne mebni ve davetiyesinin linde yeniden kapalı zarfla ekıilt meye konmuıtur. 
ilanına rağmen gelmediğinden gıyap 1 - Müesseselerin bir veya bir kaç~na veya tamamına Fiat tek-
kararının on beş gün müddetle ilı\ - ı·f 1 bT 
nen tebliğine ve tahkikatın 8-1-936 1 0 una 1 ır. 
çarşamba saat ıo a talikine karar ve- 2 - Eksiltme 4 - Birincika nun - 935 Çartamba günü su.t 
rilmiş ve gıyap karannın bfr sureti de 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Mü dürlüğÜ binasındaki komi•yonda 
mahkeme divanhanesine a.sılmı~ bu • yapılacaktır. 
londuğundan muayyen gün ve saatte 3 - Miktar ve muvakkat ga rantileri hizalarında yazılmı•hr • 
mahkemede hazır bulunmadığı tak - 4 - Tahmini tiat beher tonu 19,5 liradır. 
dlrde bfitUn gıyabında yapılan mua· 5 - İstekliler şartnameleri p arasız olarak komisyondan alabilir .. 
me1elerin muteber addolunacağı teb-
liğ yerinde ilA.n olunur. cıı227) 6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret odası veaikuiyle 

1 6 
l ~ d 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya 

at. cı icra mettWr ugun an: b k . k 1 . 1 1·· d . . d k. kl"f ktu 1 Kira borcunun temini istitasc zım- an a temınat me tup llrıy e usu u aıresın e ı te 1 me p annı 
nında mahpus ve paraya çevrilmesi _ havi zarflarını yukarda yazdı ek siltme saatinden bir saat önceye 
ne karar verilen ev eşyruıı ve saire 27 kadar makbuz mukabilinde komis yona vermeleri. (7195) 
-11-935 tarihine müsadif (çarşam -
ma) günü saat 16 da Beyoğlunda İs · 
tiklal caddesinde 197 numaralı apar
tıman, 2 ci katında açık arttırma ile 
satılacağı ilAn olunur. (V. No. 11226) 

lat. altıncı icra mettWrluğundan: 
Kira borcunun temini istifasc zım· 

nında hakkı hapis istimalile tahtı reh 
ne alınmış olan yazıhane eşyası ve sa
ire 29-11-93S t.arihine m~idif cu -
ma günü saat (13) te Bahçekapıda 4 
eti Vakıf handa zemin katta 7 numa
ralı mağaza önünde satılacağından is 
tekli1erin o gün mahallinde hazır bu
lunmaları ilAn olunur. (V. No. 11226) 

lat. 6 ncı icra memurluğundan: 
Mahcuz paraya çevrilmesine karar 

verilen matbaa huruf&tı ve saire 29-
11-.15 tarihine müMdif (cuma) gü -
nil saat 16,3() da Beyoğlunda Tepe -
başı Venedik sok~ğında 22 numaralı 
hanede açık artrnnıı ile Mblaca.ğı i
JA.n olunur. <V. No. 11276) 

lstanbul Milli Emlt\k MiidUrltiğUnden: 
Cinsi ve mevkii 

Galatada: Osmanlı bankası arkasında Y enicami 
mahallesinin ayazma sokağında 9 N. 1ı kagir 

Muhamnwıt 

bedel 
lira 

evin tamamı. 1125 
Galatada: Osmanlı bankası arka nnda Y enicami 
mahallesinin ayazma sokağında 1I,13 altında 
dükkanı bulunan kagir evin tamamı 1040 

T opkapıda 8ayazıt ağa mahalle,~nin Aksaray cad. 
desinde 3 katta bet oda ve sair müttemilitı ve 
altında 1 dükkanı havi 73, 73/ 1 numaralı evin 
yarı payı 800 
Çelebi oğlu Alaeddin mahallesinde Leblebici ha• 
nının üst katında 15 numaralı ode. 420 
KapAlı çarırda çuhacı hanının alt katında birin· 
ci Adada 5 NO. h odanın tamamı 300 
Kumkapıda Niıancı mahallesinin Niıancı cadde-

d Trakyaya yerleştirilen göçmenler için aşağıda isim, marka, a
d ed ,.e muhammen bedelleri yazılı 500 ecnebi malı pulluk vaktin 
te"'"lığına mebni 2490 sayılı kanunun 46 mcı maddesinin L fıkrııaına 
)" l'fikan 25 - 11 - 935 pazarte :Jİ günü saat on dörtte lstanbul vİ· 
tlltetinde iskan dairesinde satın alma komisyonunda pazarlıkla ıa-
lll alnıacağı ilan olunur. ( 7 440) -m:nı:--·-==--.-=-==--=:---•• :-::-::-::-::-::-::-:::-::-::"--::-::-::-::-1 

ftdet1 
sinde (112,5) metre murabbaındaki 23 NO. h 
arsanın 360 da 131 payı: beher metresi 2 

marka 

a~ 
Konya - 1 (E5VV) 2() 

~ 
Konya . 2 (E5VV) 

~ 
Bilecik (ESBSKp) 

82 Ankara. 8 (BG5RB) 

3() Yiğit (ESBSG) 
Yılmaz (ESBlO K) 

ao ve (L VV8C3/ 4), 
Rutaak (E6Ru). 

bir adedinin muhammen bedeli 
lira 

8,75 
8,75 

16,00 
17,00 
32,00 

32,00 
22,00 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Köprübaşı: Eminönü han Tel: 21915 
::::::::::::::.:-::::::::~::::::::::::=::::::::::: 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehtUsısı 

Pazardan başka günlerde ıa· 
at (2,S dan 6) ya kadar lıtanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 

huıuıl kabinesinde hastalanm 

Aksarayda: Ba§cı Mahmut mahallesinin Zindan 
kapı sokağında 90,42 metre munbbaındaki 6 
NO. lı arsanın tamamı: Beher metresi 1 

Yukarıda Cins ve mevkileri vazıh yerler hizala.rındaki bedeli• 
üzerinden açık arttırma usulüle ~ablacaktır. isteklilerin 4/ 12/ 935 
çarıamba günü saat 14 de yüzd~ 7,5 pey akçalarile müracaattan. M. 

(7312) 

kabul eder. ı 22396, yazlık telefonu Kandilli 
Muayenehane ve ev telefonu 38, Beylerbeyi 48. 



ABONE ŞARTLAR/: 
lıllıtı e •"1• il .. ·~ Me ınlelletlmlzde 700 •20 ~ ııo 

Yabancı yeri~ 1800 723 400 1& 
Posta tılrllgtne \ 

1800 9~ ~ lfll glrmiyeo yerlere) 

l'Orklyenlo tıer poı-ta merkeztııde K llH IJNa a booe yazılır 

YAZI VE YONE'f/M YERi: 

latan bili, Ankara caddeal. ( \' ~ yur~ 

'idare: 24370 
J'eıeton l Yam t.oıert: 14879 

Tetıırat adreııl : KlllUTN utaotoul 
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Diyarhekir Bankası Türkl 
Anonim S · rketinden: 
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1 - Buz kalıplarınm ağız ebadı. ı ı X ı 9 santim 
2 - Buz kalıplarının dip ebadı. 8 X 16 santim 
3 - Buz kalıplarının derinliği. 110 santim 
4 - Ağız tarafında vinç demirine istinad 

çubukları ara sahası. 8,5 santim 
5 - Dip tarafında 14 buz hücreıini biribi-

rine bağlayan çubuğun d ipden itiba-
ren sahaıı 9,5 santim 

6 - Saç kalınlığı 2 Milimetre 
7 - Kurıun veya Tutya banyosuna idhal edilmit olacakdır. 
8 - 322 üçyüzyirmi iki aded olacaktır. 
9 - Yukarıdaki tarifat ve Re 3İm mucibince i,bu 322 aded Buz 

kalıbını vermeye talip olanla·:m Diyarbekirde Diyarbekir bankası 
T . A. Ş. ne müracaatlan ilan olun ur. 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

Okulumuz talebesi için alın':lcak olan 600 • 750 metro yerli m3 
lı elbiselik kumat açık eksiltmeye konulmuttur. Bir metrosunun mu 
hammen fiatı 550 kurut muvakkat ter:ıinatı 310 liradır. lsteklileri-:ı 
şartnamesini görmek için Yıld1'.!;d1 okal kalemine ve eksiltmeye gi: 
mek için 2-ı2-935 sah günü saat 1~ de Fındıklıda Güzel San'atla· 
Akademisinde toplanacak olan k'lmisyona müracaatları eksiltmen~ r 
saat 16 da nihayet bulacağı ilan !>lunur. (722ı) 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 70000 lira olan yukarda yazılı mal~eme 
Askeri FJtıhrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma komisyonunca 5 -
llkkanun - 935 tarihinde Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname üç lira 50 kuru' mukabilinde komisyon• 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4750 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyonca müracaatleri. (7237) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Mevcut nümune ve örneğine uygun 54788 çift pamuk ipliği 
çorap k4apah zarf usuliyle Ankara Jandarma Genel Komutanlığı ku• 
rağındaki komisyonca eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi kuruş fiat biçilmit ve ilk teminatı 821 
lira 82 kuruştan ibaret bulunmu§ tur. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltme 3 - ı2 - 935 
dan isteklilerin teklif mektuplarını 
vermiş ohnaları 

Sah günü saat ıs de yapılacağın· 

en az bir saat evvel komisyona 
(3380) (7266) 

Beyoğlu Mıntakası Tahsil Müdürlüğü 
Beşiktaş Tahsil Başmemurluğundan: 

Betiktafta lhlamur caddesir. de 64, No. da Asta Türk Limited 
Şh·ketinin Makarna Fabrikasında muamele vergisinden borcundan 
luaezedilen 2800 kilo muhtelifilcins kırıklı makarna ile bir adet ahtar> 
kurutma kasonu, iki adet terazi ve bir adet Paskül 28 - 11 - 935 
tarihine müsadif Perıembe günü öğleden sonra saat 2 de mahallinde 
satılacağından talip olanların teminat akçeleriyle ıube bat memurlu-

Denizyolları 
iŞLETMESi 

A.c.atelen: Karue.) - Köprü batı 

fel. (2:!62 · Sirkeci Mühürdar ud~ 

I•-- ifan teJ,.fnn: 2274'1 --• 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA Vapuru 23 

kincite!rin CUMARTESİ gü
nü saat 19 da lZMlR'E kadar. 

(7395) 

!.-!ersin Yolu 
ANAFARTA Vapuru 24 

lkincite§rin PAZAR günü sa
at ıo da MERSlN'E kadar. 

(7396) 

Karadeniz Yoıu 
VAT AN vapuru 24 ikincite!· 

rin PAZAR günü saat 20 de 
RIZEYE kadar. "7436,, 

lat. Levazım AmlrllAI Sabn 
Alma Komlayonu lllnlar1 

250 gramllk ambalAJ 

f U R Y A ~ saf, hazmi kolay ve bütün yemekler 
ıçin kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağr 
dır. Çek idareli olup, ateş tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 
Kendi ambalajın da birkaç ay taze olarak muhafr-:ı 

edilebilir. 
Saf nebati TUR YA~ ile pişirilen yemekler çok 

lezzetli olur. 

\)'l" M~~U ... " 
• ...s..~ ~ ..,.,o 
.~ ~ I~ 

TüR~iYE YAG VE MAMULAT! 
SANb.Yii LiMıTED ŞiRl<ETi 

lstanbul - lzmir 

Harbiye ve me•DJtu okuttar 1 

için 91 Ton koyun f'tİ ve 22 to1ı 

sığır eti 27 - 1 ı - ~35 Çuşa~ ; 
ha günü saat ıs de Tophane<.u 
Satmalma komisyoM:nda ka~aıı 

zarfla eksiltmeye konulmuş'.uı. 
Hepsinin tahmin beieli 4526~ li 
radır. llk teminat: 3394 lira Sl 
kuru§tur. Şartname&i her gün ko 
misyonda görülebH:t isteklilerin 
kanuni vesikalar ile teklif me~duP' 
larını ihale saatind"!r. bir ıaa~ ey. 
vel komiayona verm~!erİ. -----------------------~ 

cı44} c69s9ı n1111ı ı ıaıruııırı ıı 11111111 ~tı11e ı mum ıdaru 1111111 
lstanbul yedinci icra memurluğu • 

na: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmasına karar nrilen 20 adet muh 
telif cinste ve eb'atta fotoğraf maki • 
neleri ve fotoğraf çantaları, albüm -
]er ve saire 29-11-9:35 gününe gelen 
cuma saat 14 ten 16 ya kadar Yeni 

postane arkasında imar hanının 2 in· 
katında birinci arttırma suretile sa • 
tılacağından takdir edilen kıymet % 
7~ i bulmadığı takdirde 9-12-93;) gü 
nüne gelen pazaretsi saat U ten 16 ya 
kadar ayni mahalde 2 nci arttırma su 
retile satılacağı ilan olunur. (16879) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hdl•im· 
liğinden: 

Osmanın Tahir aleyhine açtığı Ta
birden almış oluğu ilı:i yüz lirayı ve
Caen ferağ etmiş ise de ahiren bor · 
cu ödediğinden vefa en ferağ senedi -
nin iptali ile ferağ kaydının iptali da
,·asının cereyan eden muhakemes inde 
müddeialeyh Tahir Kasımpaşada Ha
cı Mansur mahallesinde 10 No. h ha
nede mukim iken halen ikametgahı 
meçhul olduğu mübaşir tarafından 

celpnamesine ,·erilen şerhten anlaşıl· 
mış ve yirmi beş gün müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar nrilmiş ol • 
doğundan muhakeme günü olan 2:>--
12-93:> saat U de Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesine ıtelmeniz tebli -
gat makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (V. No. 11233) 

Muhammen bedeli 5620 lira olan ıoooo kilo muhtelif eb'~; 
cinko levha 23 Birinc:kanun 1935 Pazartesi günü saat 15,30 d• 
karada idare binasında kapalı zarf u;ulü ile satın alınacaktır. •JI 

Bu iıe girmek iatiyenlerin 42 ' ,50 liralık muvakkat temin•' d 1 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tP.kliflerini ayni gün saat 14 3 
kadar komisyon reis!iğine verme le ti lazımdır. d'~ 

Bu ite ait ~artr.ame!er para $ IZ olarak Ankarada Malzeme V 
resinden ve Haydarpa~ada te~el ıüm ve sevk müdürlüğünden d• 
:ılmaktadır. (7360) 

Atağıda is;m, miktar . muham:nen bedel ve muvak!tat tefll111~ 
1•azılı malzeme iki partide ve h ·za arında gösterilen tarihlerde Afi 1,. 
rada idare binasında ve saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle satın• 
'lacaktır. 

Bu eksiltmelerden her hangi 
lit teminat ile kanunun tayin ettiğ; 

b. . . . k . . • · bar.,. 
ırısıne gırme ıstıyen,erın ttO' 

vesikaları ve tekliflerini ekıil 
~ünü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. tP'

Bu ite ait şartname Ankarada malzeme dairesinden, Hayda 
~ada Tesellüm müdürlüğünden parasız olarak tedarik olunabi~İ;3sı> 

lsmi Miktarı Muhammen Muvakkat Eksil.~' 
Bedeli Teminat 'farıh• 

1) Sürat k<>n"rol tıaati 
yedeği 

2) Heintz ıistemi ıofaj 
çantası 

Lira 
59 kalem 1150 lira 86,25 

ı6S adet 825 ,, 61,88 

24112 "' 

25/ 12 -

· 11•~ 
Atağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat telll' ~fi 

yazılı gaz ve yağlar üç parti ve h'zalarında gösterilen tarihlerde,..:• 
karada idare binasında Merke1 dokuzuncu eksiltme komi•Y0011 

saat ıS,30 da kapalı zarf usulü i 1 ~ satın alınacaktır. . bllf1~ 
BiR GENÇ lŞ ARIYOR Bu ekıiltmelerden her h-ıugi birisine ıirmek iıtiyenler•04 =~ıır.1 

Muhasebeden anlar, resmi daire - . · ·ı k · · "k 1 k k un ... 
1 d . tak' b' .k f b' . k t ıut temınat ı e anunun tayın ett1~ vesı a an eza anun d ~,ıs• er e ış ı ıne va · ı ır genç şır e - . JUD• •• 
)erde ve tüccar yanında iş arıyor. Is- maddesı mucibince ite girmeye- kanuni manileri bulu )ıodlir 
tekliJerin <Kurun) da N.M. rumuzuna dair beyanname ve tekliflerini ı\r'nİ gün saat 14,30 a kadar 
müracaatları. yon reisliğine vermeleri lazımdır tfı&f. 

ZA Yl Bu ite ait ıartnameler 208 kuru§ mukabilinde Ankara(-) 

İstanbul ithalat gümrüğünün 128113 
numara ve 22-t-934 tarihli depozito 
makbuzu kaybolmuştur. Yenlı;; i alına

cağından eskisinin hUkmü yoktur. 
Galata Hau11ar han ortn odalnr 1 

numarada Yani l 'apadopolos 
(V. N o. 112.'36) 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaas• 

darpafa veznelerinden alınabilir. -

ISlM 

1 - Rezidü 
2 - Sürşof yağf 

Silindir ya.ğı 
3 - Gaz 

MlKTAR 
(Ton) 
800 
200 ) 

20 ) 
175 ) 

Muhammen 
Bedel 
(Lira} 

72000 
45200 

41650 

33~0 

3123,75 


