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SAYIFA 

lf abeşier Eritre ve Somaliye girmişler! 
Başbakanımız Cam 
Fabrikasını Açtı 

''Cumuriyetin 
hazinesinde 

elinde bereket, 
kudret vardır,, 

Başbakanımız bir hafta sonra Zonguldağa 
giderek Sömikok fabrikasını açacak 

' -

8Qfbakanımız söylüyor - Fabrikanın çıkardığı bir bardak tethih 

~ ediliyor - Fabıikadan bir görünü§ (Yazısı 6 ncı Sa)1/ada) 

Haftada bir.: 

Dünya siyasasına toplu bir bakış 
Frank düşecek 

h· li'ransa siyasal bir buhran ile beraoer 
ır Para buhranı geçirmektedir; Fran. 
~ .. frangı yavaş yavaş bir uçuruma 
1'0gru sürüklenmektedir. Filhakika 
d ransız Başbakanı Laval enflasyon ve 
~"alnasyona muarız görünüyor. Heryo 
. bu işi yapacak adamın behemehal 
;!dürüleceği korkusu ile bundan müs-
~ bulunuyor. Nihayet Kayo dahi 

aynı tarzda hareket ediyor. Bütün bun. 
larla beraber Fransız frangının haddi 
zatında haiz olmadığı bir değerden da
ha yüksek bir noktada kıymetlendiril
miş bulunduğu kanaati Fransada gün 
geçtik!;e daha ziyade genişliyor. Onun 
için frangın şu veya bu §ekilde düşü. 
rülmcsi zaruri görülüyor. 

* "' * 
<Sonu Sa. 10 Sü. 4) 

MAKALLE Tlrk ordasa bir 
Gorahay, Gerlogu

bi ve Valval 
Adisababaya göre 
Habeşlerin elindedir 

imparator 
Eritre cephesindeki 

karargaha gitti 
<Son gelen telgraflar ikinci, ilk 

gelen telgraflar 10 uncu tıayfada). 

ltalyada se
ferberlik mi 
Fransanın cevabı: 

., 'alga Fransaya .. ~ 

guvenmesın,, 

ltalyan1n süel hazırlıkla
rına Önem ver ilmi yor 

Londra, 29, (A.A.) - Reuter 
ajansı, 1nnsbrukdan öğreniyor: 

Güney Tiroldan gelenı haberle
re göre kUzey ltalyada Brennerin 
müdafaası için yedi fırkadan an • 
cak üç fırka F ramırltalyan hu • 
dudu~a hizmet görmek üzere Ri 

çelik kaledir 
Dün Metris çiftliğinde büyük 

atış talimleri yapıldı 
''Kuytugerlere henüz çekilmiştik. Bütün 
bataryaların topları hedef /erine uçtular, 

.... 

vieraya nakledilmiştir· Motörlü · 
Yakarıda: Jl.tq •ahamiJa generallerimiz ve mbaylarung 

bir frrka da güney ltalyaya git • 
mek üzeredir. Orada kendisine sa Afağıda: Ahfa İ§mak eden topJanmızdan biri~ 
hill~nm~d~~ ~~ ~~iı-------' _____ ı ____ ·_~_~_n_6~~-s_a_~_~_a_~_· 
bir vazife verilecektir. 

(Sonu Sa. 2 Sii. 2) 

"Güneş - Dil,, 
Teorisinin esaslarına kısa 

bir bakış 
'. (Y azısr 4 üncü sayrfada) 

Antalyada · anıt 
Akdeniz kıyısında yapı:iaca~ b_u · 

anıt çok büyük o~acak 
Anıtın tepesinde 
Akdenize bakan 

bir bronz kurt .. 

Torak'n Antalyada bir anrt yap • 
tınlacaktır. 

(''onu Sa. 10 Sii· 3) Ankaradan 
Diyarbekire .. 

Faydalı tetkikler ' Baş muhan·irimizin üçüncü ya· 
zısmı bugün beşinri rnhifemizde 

bulunacak 
Öğrend~ğimizc göre, şehrimiz· 

'de bulunan Alman heykaltraş B. ,.. ... kten mal nasıl -hula_caksı_nız. --

kaçırılır? 

,~ antalya Anıtı kayalar üstüne ya-

M anif eıto kıa rmnda ~all§ma ( y o.ıı~ı :; nci Sayı/ ad<I) 
Profesör Torak tarafından hazır( anan Ankctrq.daki emniyet anıtının ·acak ve 38 metre yükıckliiJ...'f!e 

endii•tri kı•mı olacak 



Fransız kabinesinde münakaşalar 
Laval, bugün de kazandı, fakat Sosyalistler bazı 

sözlerini küfürle karşıladılar 
Pariı, 29 (Özel) - Saylavları 

kurulunun dünkü içtimaında, 101-

yalinlerin lideri bay L. Blum tid
detli muhatefette bulunmuştur. 

Bay Blüm'un, fayet baıvekil 
bütçeyi bir karaname ile ne§rede· 
bHmiı olsa idi, parlamentonun iç -
timamı tehir edecekti demesi ü • 
zerine Bay Laval: "~vet, öyle ya· 
pacaktım.,, Cevabmı vermiıitr. 

Baıbakanm bu sözleri en sol 
cenahın bir takım küfürleri ile kar 
tdannuftır. 

Bundan sonra Bay Blum, say
tavlar kurulunun hiikUınete karıı I 
hüniyeti muhafaza edecek ve ona 
kartı harekete geçecek bir "cumu 
riyetçi eluel'iyet,, e sahip olduğu· 
mı aöylemiftir. 

SaylaTlar kmıılu bqkanı Bay 
Buiuon, reylerin neticesini ilin 
ettikten sonra meclis, büldimetin 
finansal ıiyayuma müteallik is • 
tiqb tabirlerinin müzakeresine 
IİriflDİftir. 

Saylıavlardan Te sol cenah radi· 
bHerinden Bay Vict6re Bataille 
ile radikal 101Yalidlerden Bay 

AtU., 29, '(özel)" - Kral ~o.-J • • 
jun ıeliti ıünqnclenberi ıüren 
buhran buıün ortadan kalkar sibi 
bir hal almıtllr. Kral, ıimdiki hal
de yaziyete hilrim •• efki.n umu. 
miyeyi kendi lehine çe'Yirmit bu · 
lana1or. Dün de bildirmiş oldu . 
fum gibi Demircis yeni kabineyi 
tefkile memur edilmittir. Buka· 
'binede Rufa.m iç itleri, P..,..o
amı Dıt lıleri Bakanlığına getiril
meleri muhtemeldir. Yann (bu · 
sin) Demircis'in bqkanhiı al • 
tında bir it kabinesi tetkil edile -
cek Ye biu kabine :remin ettikten 

Sen dakikas 

Georges Potut dinlenmiıtir. Bu iki ı "ikinci perde,, nin daha tehlikeli 
zat, nokaanları111 iıaret etmekle olacağını, Journal da lehden aley 
beraber hükômetin siyayasının he- he dönecekler olmakla beraber La 

yeti mecmuasını tasvip etmiıler
dir. 

Bu sabahki toplantıda sol cenah 
cumur!yetçilerinden Bay Thellier, 
siyasi tahrikitm altının kaçma • 

·sına sebebiyet vermekte, olduğu -
nu timdi Bay Laval'i devirmenin 
zamanı olmadığını aöylemiıtir. 

Paria, 29 (Özel) - Öğleden 
aonra devam edilen müzakerele • 
rin sonunda parlamento Laval hü· 
kumetine 247 muhalife kartı 324 
reyle itimat etmiıtir. 

Bu itimat reyinden sonra, Bay 
Laval parlamentoya ve bilhassa 
bu hususta çok çabımıı olan Bay 
Heryo'ya tetekkür etmittir. 
LAV ALIN MUV AFF AKlYETI 

MUVAKATMI? 
Pariı, 29, (Özel) - Fransız 

ıazeteleri Lavalin dünkü kazan· 
masnu bugün finans ve uaul mete 
lelerinde de ekseriyet kazanaca • 
iının bir delili saymaktadırlar. 

Bununla beraber Petit Journal 

sonra umumi af kararnameaini im 
za edecektir. Yeni kabinenin imza 
edeceii kararnamede affedilecek 
mahkUınların malları da geri veri
leceii tasrih edilecektir. 

Kabine, meclisten 1911 tarihli 
tetkilab esasiye kanununun tas . 
dikini iltiyecektir. Eğer meclis 
tasdik etmezse hemen feshedile -
rek nisbi ua61 ile intihabat yapıla· 
caktır. 

Bugünkü durum, Kondilisin ta· 
mamen mağlup olduiu ve söyle -
diklerinin hiç birinin yapılma · 
dığını ıöstermektedir. 

valin pek fazla bir fey kaybetme • 
yeceğini. söylüyorlar. 

Bay. Blum sosyalistlerin orga • 
ni olan Populaire gazetesinde fÖy 
le yazıyor: 

B. Laval, dün ilk maniayi aş • 
tığı gibi bugün de ikinci maniayi 
atsa da salı gününe kat'i bir ma· 
nia kalacaktır. 
INGILIZ GAZETELERi DAHA 

BEDBiN 
Londra, 29, (Özel) - Gazete

ler, Lava) kabinesinin elde et
tiği muvaffakiyeti memnuniyetle 
kartılamakta, fakat bunun mu • 
vakkat olduğunu kaydetmektedir
ler. 

Times gazetesi bundan sonraki 
müzakereler emaamda çıkabile • 
cek her hangi bir hadisenin hükU
meti devirebileceğini yazıyor. 

Moming Post gazetesi de ayni ka• 
naati izhar ederek miifküller dev 
resinin ancak gelecek hafta baş• 
layacağmı bildirmektedir. 

•• • 
guvenmesın,, 

ltalyanın süet hazırlıkla
rına önem verilmiyor 

(Üıtyanı Birincide) 

Kuzey hududunda ancak otuz 
bin asker vardır, halbuki yazın bu 
hudutta 500,000 uker var idi. B. 
Muuolininin pek yakında genel 
bir seferberlik ilin edeceği şayi • 
alan güney Tirol halkmda heye
can uyandırmııtır. 

Roma, 29, (A.A·) - Havaa a • 
jansı aylarının öğrendiğine ıöre, 
İtalyan orduaunun bu hareketle 

H b l 
• J riuin petrol üzerine ambargo ko

e eş er taarruz ıçin can atı yor armış nulmasına mani olmak için tarfe 
dilecek diplomattk gayretlere mü 

Cicik&, 29 (A.A.) - Reuter A· de hiç bir tesir yapmamıttır. Har· zahereti istihdaf etmekte olduğu 
jamı muhabiri telırafla bildiri - bın iki aydanberi devam etmekt ~ öjrenilmiftir. 
yor: olması buna bir delildir.,, iT AL y ADA HiÇ BiR ASKERi 

Cenup cepheli batkumandam Cicika' da temin edildiğine g5- H~BER iFŞA EDILMIYECEKTIR 
Ru NuibU INıün bana fU sözleri re, Gorahai ve Gerlogubi İtalyan- R 

29
· (A A ) _ R··yt _ 

-2-ledi· 1 f d hl" d'I . . oma, . . o er a 
.u7• • ar tara ın an ta ıye e ı mııtır. • yta d 

"-Aakerlerimi yerlerinde dur- J&naı a nn an: 
durmak hemen hemen imkimız • Habetlerin bunları iıgal ettik Süel esrara ait yeni kanuna tev 
dır. 3So İtalyan askeri öldürülerek leri söylenmiyorsa da bu iki teh . fikan, süel mahiyetteki bütün iıa
fiç tank zaptolunduiundanberi rin Habet ve ltalyan hatları ara - rekit hakkında büyük bir ketu . 
mubariplerim taarruza ıeçmek ve sında kalan bot bölgede bulundu- miyet gösterilmektedir. Süel ma 
barbetmek için can atmalctadır - ğu talımin edilmektedir. hiyette her hangi bir haberin if • 
}ar. ltalf&D}ar, bava ketifleri müs- Londra, 29 (A. A.) - Reute1' tuı tiddetle cezalandmlacaktır. 
tema olmak üzere, bareketaizliie Ajansı bildiriyor: INGIL TERENiN iSTEDiKLERi 
mahkGm bir yaziyetteclirler. ltal. Habet kaynağından verilen ve Londra, 29 (A.A.) - ltalyan 
yan ta)'Jarelerine kartı bizzat a- büyük bir ihtiyatla karıılanaıı ıüel tedbirleri burada mühim bir 
ttıt ettim. Ual • Ual'in yeniden iıgali hariç endite uyandırmamııtır. Sanıldı • 

ltalyanlarm cenupta yapacak · olmak üzere, buıünkü süel hare - ima göre, bu tedbirlerin iatibdaf 
lan banketin orilimu o"'da oya- ketler bazı küçük çarpıtmalarla ettiii makaat, ltalyanm Milletler 
lemak Ye ltalyanlarm timalde in- ltalyan tayyarelerinin yeni UÇUJ Cemiyetine kartı ve ayni zaman -
clirmek iateclilderi darbeyi bu su· lanndan ibarettir. da muhtemel bir uzl~tma kartı · 
ntle kola;rlqbrmak maksadına • aındaki diplomatik yaziyetini tak · 
.. taf elmuı nnılıtemeldir. DENiZ TOPLANTISI- Londra Tiye etmektir. 

Fabt fUllU iddia edebilirim ki; 29 (A.A.) Deniz toplantmının kat'i Londrada arzu olunan nokta 
ltalyanlarm ne piyade, ne de ha- toplanma tarihi 9 Kanunuevvel ıunlardır: 
Ya lmnetleri askerlerim üzerin - olarak tesbit edilmigtir. 1 - Zecri tedbirlerin müessiri-

- Habeş ........................................... harbi 

291111935 te 

Askeri Vaziyet 
Habeı imparatoru Haile SelO.iyenin ~imal ceplaeıine 

ket etmeıi, cenup cepheıintle o!tluju ıibi büyiilı 6ir Hah., 
ruzunun bG§langıcı •ayılmakta ve imparatorun laazırlıld,,,. ;J 
tiı ettikten ıonra taarruz kumandaaını vermeıi beklenmektetlit 

;

OL Diğer taraftan Habe§lilerin Makalle'ye ıirdilıleri haber ,,.. 
riliyorta da ltalyan kaynakları henü:z bu haberi teyit et,,.-İf 

l bulunuyorlaT. 
j Birkaç gün önce Raa Seyyum'un kuvvetleri Malıallenİll 
\ §İmalinde üç ltalyan taburunu pa111ya tliifürdüğü haber verilnıif 

ve bundan ltalyanların Makalledeki vaz:yetlerinin emin o!matl•· 
ğı anlG§ılmıftı. Daha ıonra Habq menbaları bu emr.iyetıuJifi-. 
daha tehlikeli bir mahiyet almcuından korkan ltalyanlaTın 1111' 
kalleyi tahliyeyi münaaip gördüklerini haber vermiı ve bu ita,,., 
üzerinde ı•rar etmiflerdir. 

iE Hakikati anlamak için biraz daha sabretmek lazımgeliyot· 

Ctnup cephesinde 
Cenup cephesinden gelen haberlere röre ltalyanlann Vıl· 

val'Jen tle reriledilıleri ıöyleniyor. Valval ltalyan · Habet hat· 
hının koptuju nralarda ltalyanların ifgali altında bulunuyorJ .. 

j O haltle Habq menbalarının verdiği malumat ualı ite ltal,
IGT harayı tla bırakmakla harbe bQfladılıları zamamlan tlolt# 
geriye tlönmiif oluyorlaT. 

V aloal, lruyulariyle meıhur olan bir yerdir. 1925 yılına ,,._ 
tlar ltalyan haritaltırı bile buraını Habeı ara:ıi tlahilintl• Pi: 
terdifi halde ıonradan bu lıavalide geniflemif ve b. ran'lln l• 
ltalyaya m't oltlujunu itltliaya baflamııtı. Daları .anrcları w~ 
yılın ıonlanntla, burada Habq aker!eriyle ltalyan al erl~r• 111• 
nntla bir ~arplfma vulrubulmııı ve ltalya bunu mü~ealtip tlojrl 
Alrilcaına .. .,,,.,._ ı'apmaia barlamı1tı. 

Ba itihiirlcı Hah"lflilwin V alval'i iıtirdat etmeleri 6nJ 
bir tleieri lam 1ayılır. 

Bugünlıii telgrallar ara:ntla biri Tigre ceph!ıiia?ifr:..ırne 
te oe ltalyan ceplauintle 111lhten bahıo!antluf unu ve ıullr ltalı· 
lııntla nikbinlik ıöaterildifi.ni anlatmakta:lır. 

ltalyan cephuinde aılhten bahıolrınmaız ve m!h teıebbiı 
linin bu it.adar ehemmiyetle lıarıdanmaı l talyan luı1111ıtl 
rt~ricl ~fi Jiıi;İfh ~ Weltet •7"nt1yabilir. ___.,u.__----11111_. .... _.._._...__. ... _~ 

yetini arttırmak, 
2 - ltalyanın hiç bir tabiye ka· 

zancı olmaması için, uzlqmanın 
sakin bir hava içinde cereyanını 

temin maksadile azimkir hattı ha 
rekette sebat etmek. 

iT AL YANIN TEHDiTLERi 
Cenevre, 29 (A.A.) - Röyter 

ajansı aylarından: 
Petrol üzerine ambargo k:>nul· 

ması projesi dolayısile ltalyanın 
örtülü tehditleri, alakadar devlet
lerden ekıer:si üzerinde hiç bir te 
sir yapmıyacak gibi görünmekte· 
dir. 
iT AL YAN DÖViZLERi KOTE 

EDiLMiYOR 
Londra, 29 (A. A.) - ltalya hü 

kum eti tarafından ecnebi bankala 
rının kredi müesseselerine tevdi 
etmit oldukları liretlerin temev -
vüçleri kontrol edilmeie başlan
dığı tarihtenberi İtalyan dövizi ko
te edilmemektedir. 

MiLLETLER CEMiYETi BARIŞ 
DÜŞMANI MI? 

Nevyork, 29 (A .. A.) - lıtefanil 
Aj::ı::uından: 

m.r ınitincte söz alan Amiral 
Fiık, Milletler Cemiyetini, küçük 1 
bir müstemleke savasını bir cihan 
s;:ıvaıı haline koymaktan mes'Ul o-I 
larak barıt dü~manı diye tavsif 
etmittir. 

BAKANLAR KURULU 
TOPLANIYOR 

Roma, 29 (A. A.) - Bakanlar 
Kurulu, yarın ıaat 10 da Viminal 
sarayında toplanmaia ç~ğırılmq -
lır. 

ITAL YADA PAROLA: 
"AL TININIZI VAT ANA 

VERiNiZ!" 
Roma, 29 ( A. A.) - Memleke

tin hayatına hakim olan parola fU· 
dur: "Altmmızı Yatana Terinlz!,, 

Memelde A~ma 
paıtisi kazandı 

Meme=I, 29 (Özel) - M 
kabinesi son intihaplarda ek~ 
yet kazanan Alman Partiıi 
f ından •ıkil edilmi,tir. Yeni ~ 
kfimet yarın (liugün) hük 
re:si tarafından kabul edilecek 
derhal vazifesine başlıyacaktıı 

Çin Japonyayı 
protesto etti 

Nankin, 29 (A.A.) -Ç~ 
ki'ımeti, Japon memurlennın ş· .,.. 
Çindeki muhtariyet hareketi 'ti 
yaptıkları müzahereti, şimendilf 
istasyonlanmn işga1;ni ve Ja1 
kıtaatı tarafından şimendüfer JIJ 

1 nakalatına karşı gö3terilen e~ 
leri Japon sefiri nezdinde prot 
to etmiştir. 

iıi • 

ltalya, Kah ·rttdeki e!çis oı 
~eri çekti 

Reutet Kahire, 29 ( A.A.) -
ajansından : 

Burada ltalya'nm MiSii' ~ 
dan zecri tehirlerin tatbike~ 
dolayısiyle Kahire'deki elç 
geri çağırmıştır. 

Mosltovada 16 ,,,.,,,,,, 
tevkif edilıli .. 

.~ .. · 
Moakova, 29 (0.1) - sif! 

ya ıazeteainin yascbl~ el ı• 
Moskova maliye dairelerill •_. _ 
memur teTkif edilmittir· 80 tll 
murlar mali7e aand~ • 
bin ruble simmetleria• ~ .. __... 
lerdir. ~ 

lzvestiya pzeteli ha ......-~ 
rın ıiddetle cezalandın ...... 
ti7or. 
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lııgiltere - Italya 
arasında rekabet 
~ddetleniyor 

._ laauter.de yapılan .on cenel .. • 
~ldYl.a htikQmetine bir çokluk 
"'-teıı aonra İngiltere hUkG.meti 
'-ı.ı..n DıeeeJelerle meşgul olmak ve 
'- bJr karara ballamak lflzumu
tlt ~tU. Bu meselelerin blrlndle -
~ ~ biri, İngiltere - Jtalya me.se
lele ~-lnıiltere htikbıetinln bu me
ıı. -..erinde ne karar verdJfi veya 
~karar ~ereceği henüz belll olma • 
"trf la beraber, Londra gazetelerinin 
~tı bir ip ucu verecek mahl -

8 " . 
q Q lr iki dn 3nee İngiltere hnldlme-
~~ lllkı fıkı ilgisi bulunduğu öte - · 
"teaı söylenen Sunday Times ga -
~ bu mesele üzerinde uzun bir 
.._ le Yaıdı ve iki tarafı aUkadar 

8 
11oktalan izah etti. 

)\ ;. Cazetenln anlatışına göre İtal
~l bet harbine girmekle içinden 
teı. lnaz bir mesele ihdas etmiştir. 
~fi İtalya bu harpte yenilecek o
tlıa IÖnıiirge sahibi bütün devletle
~ ~jfnt kıracak, bunlarm emnt
.... tehlikeye atacaktır • .l'tlağlftp ol
\ ~da katı bir zafer kazanacak olur
cı. ._:r eri yeni ihtiras lan tatmin i
tllte mak olarak kullanacak, in • 
~t ile Akdenizde uğraşacak, ona 
~tll rakip nziyetini takınacak n 
._; tereyt yığın yığın teslihata mec -
~edecektir. Çilnkil İngntere, Akde
~ Tazfyetinln zerre kadar bozul
tllte mUsaadeedemez. Onun için ln
~ " bir taraftan Akdenizdeki va
--~tlııı sağlamlıyacak, diğer taraftan 
t il hududunu yeniden tahkim e -
~ ~elhasıl İngiltere bir sOril ~tiel 
,~lelerle karşıb§llcaKtır. 
~11rillz gazetesinin bu anlattşm -
' ltaınnın harpten muzaffer çık
-- h\ takdirinde lngiltereyf karşısm-
~a.uğz apaçık anJaşıJıyor. 

"tıııı· 1\ereye bu \"RZiyetI eren en 8-
ıel'f 1 4rnn, onun Italya ile sömürge
ttj •l'a&nda yola hakim olmuı ve f
'tı ~lU.ği dakikada ltalyanm yilzilne 
l11ıı~an kapamağa muktedir bu -

() dır. 
'halde İngiltere, ltalyaya karşı 
'*ti· bir durumda bulunuyor ve me
,_Q;ı emrettiği zaman Italyayı sa -
r\Jc telerinden ayırmak ve uzak bı -rak kudretini elde bulunduruyor. 
~ı"ıiltere gazetelerinin "Akdeniz • 
tıı,, ~yetimizi kat'iyyen bozama -
tıı~ deırıekten nıaksatlan da budur:ln 
'-f~' hükOmetinin de bu vaziyeti 
4'd lllamak için her şeyi yapaeafı, 
'-la l'ftfzde her tedbiri alacağı apaçık 

1 
llhnaktadır. 

ı.ı/'tlJterenfn vaziyeti bugün bile t
-- anın n:dyetinden üstün oldoğu
~tı"e .tngiUz gazeteleri bunu apaçık 
llıeh tdıklertne göre Italyanın JngiJiz 
llıeıı~aatıerinf gözetmesi, ve İngiliz 
~ı· aatıerine saygı göstermesi JAzım 

1l'or t • '"bu tal.Yanın İngiltere tarafından n
'e1161•n bu fhtan nasıl karşılayacağı 
~a 1 belli değildir. Fakat ltAJyanın 
f\

11
1 İngi]lz siyasetine boyun eğmek 

()ilde olmadığı görülüyor. 
'llttthalde İngiltere ile Italya menfa
tltdJ 1tlıı acı bir çarpışma devresine 
,tını göreceğimiz zaman uzak ol-

lrtrtktfr. 
~ O. R. Doğrul 

~elediyenin 936 bütçesi 
'in~elediyenin 936 senesi bütçe · 
trr.1~.~~Zirlanmasma başlanmış · 
lıeı·k ut?'t belediye şubeleri birse 
diJ. 1 .:ihtiyaçlarını bildirmişler • 
d.rkt!utçe muhasebece hazırlan -
l'ilec ~nra daiıni encümene ve · 
bıecı:1:· Yeni bütçenin şehir 
tak ın şubat devresinde mü.
ll§ı]ere edilmesinin teminine ça -

maktadır. 

. Yeni bir şirket . 
~~er bankın Adapazan Türk 
it~ bankasından satın aldığı 
~ b ınilli sgorta şirketi, em · 
~kası ve sürner bankın koy 
~ . sennaye ile ve güven si -
li '1 §ırketi namile teşekkül etti-

lkadarlara bildirilmiştir. 

Un fiyatlarına da nark kondu 
Birinci nevi ekmeğin çeşnisi değiştiriliyor, 

azami 12 kuruş 10 paraya satılacak 
Belediye nark komisyonu dün 

toplammş, un fiyatlarına da na.rk 
koymuştur. Bu narka göre sert un
ların bir çuvalı borsada 792 kuru
şa yumuşak unlann çuvalı 825 ku
ruş on paraya satılacaktır. Borsa
da satışlar bu fiyatları geçmiye -
cektir. 

Una nark konduktan sonra bi
rinci nevi ekmeğin randıman rne· 
selesi de gözden geçirilmiştir. Şim 
diye kadar bir çuval unda yüzde 

no nisbetinde yumU:.~k, yüzde dok 
san nisbetinde sert buğday bulu -
nuyordu ve bir çuval undan 78 ek
mek çıkıyordu. 

Dün verilen karara göre birin
ci nevi ekmek yapılacak bir çu -
,·al unda üçte bir nisbetinde sert, 
üçte iki nisbetinde yumuşak buğ
day bulunacaktır. Buna göre bir 
çuval undan 80 ekmem çıkacak· 
tır. Bu suretle birinci nevi ekme -
ğin çeşnisi değişmiş oluyor. Es -

kisine nazaran birinci nevi ekme
ğin rengi biraz esmerce olacaktır. 
Komisyon pazartesi sabahından 
muteber olmak üzere birinci nevi 
ekmeğe on iki kuruş on para a -
zami fiyat oymu§tur. tkinci nevi 
emekle francalanın narkı pazar • 
tesi günü değiştirilecektir. Bu a -
rada ikinci nevi ekmeğin kaldı -
rılması da mevzuu bahsolmakta -
dır. 
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Türk - ispanya ticaret anlaşması 
Ekonomi müsteşarı Madride qitti 
ispanya ile aramızda bir müd- kilde çalışmalar yaptıktan sonra malan iade etmek üzere Faik 

oettenberi kesilmiş bulunan ti - Kopenhag'a hareket edecektir. E- Kurtoğlunun hareket ettiği bu sı
caret mukavelesi konuşmalarını konorni Bakanlığınca alman bu ralarda diğer dört hükumetle da
bitirerek imza etmek üzere Anka- tedbirle, artık mübayaa.cılar şi • ha ticaret anlaşması için konuş -
radan gelen ve iki gündenberi mal Avnıpasmdaki muhtelif mu - malar yapılmaktadır. Bu hükfunet 
Türkofiste incelemeler yapan e - tavassıtlarla karşıla~maktan kur· lerden Polonya, İsveç ve Norveç 
konomi müsteşarı Faik Kurtoğlu tulmuş olmaktadırlar. ile anlaşmalarımız hemen hemen 
dün akşam Madrite hareket et - DöRT DEVLETLE TiCARET bitmek üzeredir. Arjantin ile ya • 
mi§tir. Faik Kurtoğlu Madritte ANLAŞMASI YAPILIYOR prlan konuşmalar da bugün yarın 
şimdiye kadar muallakta bulunan Bir taraftan tspanya ile konuş- resmi bir safhaya girecektir. 
ve halledilmemiş bir çok ticari -------------------------
meseleleri konuşacak ve bunlan 
kat't bir neticeye bağlıyacaktır. 
!ki dost memleket arasındaki ti -
caretin nonnal bir şekle iadesi için 
bfttün meselelerin seri bir tekilde 
halledlilmesi ümit olunmaktadır. 
!ki tarafın da menfaatlerine uy • 
gun bir şekilde yapılacak bu an· 
laşmadan sonra Türk ve lspan -
ya ticaret yakınlığı en uygun şek
lini almrş olacaktır. 

Klltar ••••rl 

Ders şemaları 
Yeni şemalardan ne 
şekilde istifade edileck? 
llk tedrisat müfredat program· 

lamu incelemek üzere eylfi.l ayı i· 
çinde Ankarada bir komisyon top 
lanmıştı. Komisyon programlarda 
bazı değişmeler yaparak bu deği~ 
meleri bu yıl olnınacak kitap lis 
telerile birlikte bastırarak bütün 
okullara göndermişti. 

~•il• h•~•rlerl : - Kaşıkçılarda 
yan~ın 

Ocak alev,eri etrafa . 
yayıldı 

Bayezitte Kaşıkçılar sokağında 
Kristal tepsi atelyesinde lehimci 
olarak çalışan Hakkı gaz ocağı 
yakarken ocak parlamış, Hakkı · 
mn sağ eli yanmıştır. Hakkı can 
acısile ucağı bırakıp gitmiştir. Ya 
nan ocaktan çıkan alevler etrafa 
yayılmış ve orada bulunan diğer 
bir gaz ocağını da, tutuşturmuş · 
tur. Yangının daha fazla ilerle · 
mesine meydan veıilmeden sön · 
dürülmüştür. 

BiR TAVCILIK - Beyoğlun · 
da Meşrutiyet mahallesinde otu · 
ran Omerin övü evvelki gün, 

IGezintiJer 1 
Bir kılık meselesi 

Bir dostum, içi yanarak anlath. 
Bir tapu iıi yüzünden papazlar ve 
imamlarla birleıip konu§mak zo-
1 unda kalmıf. Bu iki ayrı ucu bir
leıtiren iıin söylenmeğe değer ye. 
ri yok. Fakat imamlarla papazlcu. 
ara...nda görülen geniı ayrılık Ü.

tünde ne kadar durulıa yeridir. 
Papaz da, imam da din adamı .. 

dır. Biri camide, öteki kilisede 
halkın karıısına çıkar. Mihrap ö • 
nünde, öğüt kürsüıünde bu iki var. 
lık bir olur. lncü ve onun telsirci .. 
leri papaz için ne der, bilmem. Fa.. 
kat müslümanlığın imamdan ist .. 
diği çok ıey vardır. ~eıinin gü • 
zelliğine, yüzünün alımına kadal. 
bütün üıtünlükler düşünülmüf 1 a
rQ§tınlmııtır. Hele temiz giyin .. 
mek noktasında pek titiz davranı
lır. Bu, böyleyken arkadaşımın 
gördğü kılık aynlığına ne buyru,. 
lur? Papazın saçı sakalı iyi kesil• 
mifmİf. Üstünde henüz ütü ııcali-
lığı sezilen siyah robası, ayağında 
gıcır gıcır iskarpinleri varmıı. I .. 
mam da inadına savruk duru§lu, 
dağınık kdıklıymıf. O kadar, ki 
bunlar yan yana gelince doıtumu11 
içi burkulma§, onuru yaralanmıJ. 
O gündenberi ben de dikkat edi;, 
yorum. Bu, gerçekten böyledir. i
mamlarla papazlar arasında ge • 
nİf bir giyim kuıam ayrılığı var. 
Eğer içyüzlerini bilmesem, bizim
kilerin kalenderlikler:ni, dünya -
dan vazgefmif bir ruhtan taştığı· 
na verecegım. Amma bu, böyle 
değildir. lmamlann ne kadar he· 
•apçı, dünya malı pe~ınde kOJtuk
laTı saklanabüir mi? Sürü sürü bici' 
atlann alh karıftınlınca, ke&kin 

bir lüp kokusu duyulmuyor mu?Şrı 
halde kılıklarındaki incitici diif .. 
künlüğü ele gene bu keskin lüp -
~ülüğün bir sıntıfı gibi görmekten 
batka yol yoktur. 

Bana öyle geliyor ki mültüliilı

ler, imamları bQ§ıboş bırakmı§lar, 
onlardan ödevlerine uygun varlık· 
lar istememişlerdir. Bu cömetrli • 
ğin niçin yapıldığını ben, anlıya

mıyorum. Eline koca bir halk top. 
luluğu verilenlerden buna Uiyılı 

olmalarını istemek yersiz bir dilelt 
sayılabilir mi? ..• Daha doğru:ıamt 
iıterıeniz bu kdık me:ıeleıi, yalnız 
bir bolluk ve darlık işi de değildir. 
Biraz daha karl§tırır:;anız ortaya 
derin köklü bir kültür yarası da 
çıkar. En çok uğraşılacak nokta 
da galiba budur. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Türkofis merkezinde ticaret 
haberlerinin daha kolay yayıla • 
bilmesi için yeni bir takım tesisat 
yapılmaktadır. Bu arada Ankara 
Türkofsinde bir müracaat salonu 
ihdas edilmek üzeredir. Burada 
her gün daimi bir memur bulu • 
nacak, gerek telef on gerek mek • 
tup ve telgraf şeklinde yapılacak 
bütün müracaatlara derhal cevap 
verecektir. Ekonomi Bakanlığın -
da her hangi bir işi olan bütün mü 
racaatçılar bu suretle kendileri • 
ne büyük rdıını dokunacak ye -
ni bir büro elde etmektedirler. 

Öğretmenler listelerde yazılan 
kitapları seçtikden sonra yıllık 
şema ve planlarım hazırlamışlar -
dır. Yalnız, bazı semtlerdeki okul 
larda bu durum karışık görülmüş 
ve kültür direktörlüğünden iza · 
hat istenmiştir. Direk-törlük bu de 
ğişmeleri müfredat programı sı -
rasile ve açık bir surette dizerek 
talim halinde bütün okullara gön 

sabıkalı Omer çıkmış tavcılık su· S. Gezgin 

İstanbul Türkoiısinde de bu 
tarzda bir salon yapılacaktır. 

KOPENHAGDA TiCARET ATA· 
ŞELl~I iHDAS EDiLDi 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 
Kopenhagda yeni bir ticaret ata • 
şeliği tesis edildiğini haber aldık. 
Bu ataşeliğe, Türkofis tecimel si
yasa birinci seksiyon şefi Necmi 
Meto tayin edilmiştir. Yeni ataşe
liğin sahasına Danimarka, Lit -
vanya, Letonya, Finlandiya, Es -
tonya, İsveç, Norveç ve Holanda 
gibi, ekonomi sahasında Türkiye 
ye karşı yeni ve büyük sempati -
ler gösteren memleketler dahil -
dir. Yeni ataşemiz bu memleket -
lerden her birinin ticaret merke -
zinde sırasile altı ay kadar bulu • 
nacaktır. Necmi Meto, bugünler -
de, bu memleketlerle alakalı tüc
carların arzularını notetrnektedir. 
Ataşe bir kaç güne kadar lstan -
buldan lzmire geçecek ve tzmir 
tüccarları arasında da ayni ge -

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

dermiştir. 

Mekteplerde kabakulak 

ret ile altı lrasmı dolandırmıştır. 
Omer yakalanmıştır. Elektrik ve hava gazı 

YAKALANDI - Galatada otu saatleri 
Bazı semtlerdeki ilk okul tale ran sabıkalı Namık son derece 

heleri arasında kabakulak hasta· sarhoş bir halde Beyoğlunda Meş 
lığı başgösternıiştir. Hastalık is · riıtiyet caddesindeki Yıldız kah · 
pekterler tarafından kültür direk vesine gitmiş, müşterilerden Sa · 
törlüğü vasıtasile sıhhat işleri rli· lihin paltosu ve şapkasını çalıp ka 
rektörlüğüne bildirilmiştir. çarken yakalanmıştır. 

Hastalık görülen okullara dok BAŞINDAN YARALAMIŞ -
dor gönderilerek çocuklar muaye Mahmutpaşada 18 numarada otu 
ne ettirilecek ve icap eden tedbir ran 14 yaşlarında bir çocuk seyyar 
ler alınacaktır. elma satıcısı Mehmetten elma al 

GIDASIZ ÇOCUKLARA YAR mak istemiş aralannda. bir anlru;a 
DIM - Ilk okullarda okuyan aç mamazlıktan dolayı Mehmet bir taş 
ve gıdasız çocuklara Kızıl Ay ku la çocuğu başından yaralamıştır· 
nımu tarafından yemek verilece · ATEŞE DÜŞTÜ - Balatta Ka· 
ğini yazmıştık· Kurumun bu iş i· rabaş mahallesinde Kireçhane so 
çin ayırdığı para geçen yıllara na kağında oturan 80 yaşında Ta · 
zaran daha azdır. Onun için ye · mar ismindeki kadın odasında 
mek işine diğer hayir kurumla · mangalda ısımken ateşin üstüne 
rmm da yardım etmeleri isten - düşmüş, vücudünün muhtelif yer· 
miştir. leri yanmıştır. Kadın Balat muse 

Kızıl Ay kurumu ancak 2000 vi hastahanesine kaldırılmıştır. 

çocuğa yemek verebilecektir. Ye ra musiki öğretmen okulu direk· 
mek verme işi kanunuevvelde baş törü Bay Selahaddin Pertevni -
lıyacaktır. yal u~_c::i ÖUrP.tmP.f'llii!ine ata.nnuş-

BAY SALAHADDiN - Anka· tir-

Olçüler baş ispekterliği tarafın 
dan 1stan9uıdaki elektrik, hava 
gazı, saatlerile otomobil taksi met 
relerinin ayarlanmasına devam ~ 
dilmektedir. Damgalanmamış ve 
ayarlanmamış saatlerin değiştiril 
mesi için şirketlere son bir müh • 
let \·erilmiştir· Elektrik şirketi, 
damgalanmış olan saatleri semt 
semt değiştirmekte bunların ye· 
rine yeni ayarlı saatler koymak • 
tadır. . 

Konservatuvar projesi 
hazırlanıyor 

Konservatuvarın projesini yapa 
cak olan mimar Pölziğ haZil' • 
!anan mukaveleyi dün imza et • 
miştir. tki gün içinde vali de imza 
ettikten sonra Pölziğ projeyi ha • 
zırlamaya başlıyacaktır. 1 

Imar bürosunda çalışan müşa • 

vir Vağner ile de yeni bir muka:. 
:vele ya~ılınI§tir. 
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"Ulus,,un dil yazıları 

'' - neş - Dil,, teor ·sinin 
esa larına kısa bir bakış Asılma maddesinden açılan dava 

"Güne - Dil Teorisi,, Türk dilinin ana kökiyle ra
dikal köklerini ve bunlara sonradan katılarak 
anlam nüansları yaratan eklerinin rollerini sarih 

Pencere pervazını kaptığı gibi yıkana 
adamın sabunlu başına indirmiş! 

kanunlarla ortaya koymaktadır 

"Güne§ - Dil" Teorisinin türlü 
kelimeler üzerinde tatbikatını gös
teren yazılanmrza bundan önce 
birkaç gün aralık veri~imiz, bu te
ori hakkında, yalnız memleket bil
ginlerine değil, asmnrzrn klasik 
etimoloji mensuplanna da hitap 
edlen bazı etütlere yer vermek 
içindi. "Ulus" ta bu sütunlarda çı
kan o yazdan memnuniyetle oku· 
auk. Gördük ki yazanlann hepsi 
'.ae teoride ileri sürülen orijinal 
esaslan doğru bulmaktadırlar. 

Her vakit bu yoldaki yazılara 
,er vermekle beraber, birçok oku· 
yucularm merakla takip ettikleri 
tatbikat yazılanın da daha fazla 
gecitirmemeği münasip gördiik. 

"Ulus" un ilave şeklinde dil me
rakblarma armağan ettiği "Eti -
moloji, morfoloji ve fonetik ha • 
ıkmundan Türk dili analiz yolları,, 
ba§lıklı broşür, bu tatbikatı takip 
için gerekli esaslan toplamakta • 
öır. Bununla beraber bir çok yer
lerden gelen mektuplarda bu esas· 
farın toplu ve krsa bir hülasasma 
ihtiyaç gösterilmekte olduğu için, 
burac!ıa böyle bir hülasa yapmayı 
uygun bulduk: 

Güneş - Dil Teorisine göre 
Kökler ve Ekler 

1. - Türkçede sözün ana kökü 
(V. + K.) dir [ (V.) vokal, (K.) 
konson demektir.] 

Bu formülün ilk şekli, dilin a
na kökü olan (a + ğ = ağ) dır. 

Not: 1. - Bu "ağ" ana kökün
aeki vokaller şu vokallerle değişe
bilir: a (ı, e, i, o, ö, u ,ü) 

Not: 2 - Bu (ağ) ana kökün
'deki okunmaz (muet) "ğ" konso· , 
nu dahi şöyle değişebilir: 

ğ ( v, y, g, k, ~, b, m, p, f) 

B\ınlar birinci derece radikal 
kökler sayılabilir. 

Not: 3 - Bütün Türk konson. 
lan başında bir vokalle beraber 
ana köke eklendikten sonra, ana 
kök düşerse, kalan şekil, onun 
mefhumunu temsil edebilir. Böy
lece; 

Ağ + v. (a, §, c, ç, z, j, -el, t, r, 
i, n) 

şeklinae, ikinci aerece radikal 
kökler çıkar. 

il. - Ana kök ve onun yerine 
geçebilen birinci ve ikinci derece· 
deki radikal kökler, hep kök an
lamının mümessili olurlar. Bu tem. 
eilde tereddüt edilirse derhal ana 
kökü başa getirmek ve onöan son· 
ra gelip ana kökün anlamını nü
anslarından süfikslere bakmak 
lazımdır. 

ili. - Ana kökün ilk anlamı, 
'(güneş) oldu~ru ve ondan çıkabi· 
len başlıca mefhumlar broşürôe 
,gösterilmiştir. 

Bütün bu mefhumlar, ilkin en 
maddi anlamlarında olarak (ağ) 
ana köküyle anlatılmış, zamanla 
bir yandan mefhumlar ruhi, fikri, 
abstre anlamlara döndüğü gibi, 
öbür yandan da vokaller ve kon 
sonlar inkişaf ederek birinci ve 
ilrinci d~eze radikal kökler vü · 
enda gelmiştir. Bütün bu köklere 
bir takım siifiksler de katılar~k 
ail kurulmuştur. 

iV. - GiinC! • Dil teorisine gö 

re Türk ekleri ve onlann kelinıe 
deki rolleri itibariyle kategorileri 
de broşürde iz;ah olunmuştur. [1] 

Suçlu, kıyasını saklamıyor, öcünü aldığını söylüyor• 

Gün~ • Dil Teorisine göre 
analiz yolları 

Deli mi, değil mi? Müşahede altına alınacak! . 
Bir müddıet evvel Arapcami • l şını sabunlamış, önündeki liğene l •1: .. '7 ' ' başka ne fenalık yapılabıw ·: ,1 

den, bulur, derler. O dıa. etti Herhangi bir kelimeyi analiz 
ederken şu yollardan yürümek Ia: 
zrmdır: 

ı. - llk önce kelimenin tam ve 
asıl manasını tesbit ederek bilmek 
Iaznndır. 

2. - Bir kere bu mana bilindik 
ten sonra, kelimenin elde bulunan 
şekli, onun uzun bir tekamül ne 
ticesinde aldığı en son morfolojik 
ve fonetik şekil olduğu düşünüle 
rek, kelimeyi ilk etimolojik aslına 
çevirmelidir. 

Bu çevirmede göz önünde tutu 
lacak esaslar şunlardır: 

a) Hiç bir kelime konsonla baş 
lamaz. Konsanla başlıyan sözle · 
rin başında vokal sonradan düş 
müştür. 

b) Sözün başında ana kök, ya· 
hut onun yerini tutan radikal bir 
kök vardır. Eğer bu kök sözde gö· 
rünmiyorsa sonradan düşmüş de 
mektir. 

c) Hiç bir ek köke doğrudan 
doğruya yapışmaz. Araya mutlaka 
bir vokal girer. Bu vokal sözde 
görünmüyorsa sonradan düşmü§ 

olduğuna hükmetmelidir· 
ç) Hiç bir sonek yalnız vokal 

den ibaret olamaz. Eğer sözde yal 
ruz vokal şeklinde görünüyorsa, 
orada düşmüş bir (ğ) var demek 
tir. 

inde Mansur sokağında Yanık za· 
de hanının bir katındaki odada iş· 
!enen kıyanın duruşmasına, Is • 
tanbul ağır ceza hakyerinde dün 
başlanın ıştır. 

Bu davanın suçlusu, kundura • 
cı Şükrüdür. Kunduracı Şükrü, es
ki karısının akrabasından olan 
kunduracı Mustafayı öldünnekten 
suçlu bulunuyor. Tasarlıyarak, ön 
ceden hesaplıyarak öldürmekten 
ceza kanunun idam cezası yazılı 
450 inci maddeı;ine göre verilen 
dıuruşma kararile İstanbul ağır ce
za hakyerinin karşısına çıkıyor. 

Kıyanın sebebi ne imiş ve suç 
nasıl işlenmiş?. Araştırmaya gö · 
re, suçlu Şükrü, kansının kendi -
sinden ayrılmasını öldürdüğü Ab
dullah oğlu Mustafadan biliyor -
muş. Gtiya Mustafa, Ştikıiinün 

kaynat.asma bazı şeyler söylemiş 
ve bunun üzerine kaytanası, kız • 
mış. Ne yapmış, yapmış, kızını da
madndan ayırmış. Bundan başka, 
bir meseldıen dolay hakkında ta · 
kibat yapılan Şükrünün yerini de 
ilgili işyarlara gfiya bu Mustafa 
haber vermiş. Her iki hadiseye i· 
çerliyen, her ki hadiseye mim ko
yan Şükıii, günün birinde öç al • 
mağa girişmiş, hana gitmiş, oda· 
ya girmiş. Bu srrada Mustafa ba. 

d) Türk sözlerinde yanyana ay - Geçmiı Kuranlar: 
m cinsten iki konson bulunmaz. 30 T~trinisanı 1921 
Eğer böyle iki konsona tesadüf Mornlng Poat gazdeşl /ngUu-
olunursa bunlardan birinin uzat rtı ile Ef gaııhtan araaında 2Z te1-

ma rolü~ü gören bir (V. + ğ) nin rlnlaani tarUıll bir nwahedenin il. 
• v ga edildiğini bUdlrnıektedir: Bu 

kaynaşmasıyle yapılmış olduguna muahede ile Jngiltere Ef ganlstanın 
hükmetmelidir. t.tiklôli tammını tanımaktadır. 

3 - Kelimeyi böylece bir Bundanböyü Ef ganhtan umuru 
[(V. -tı K·) + (V. + K.) + dahUiyesin.de miUtakil olacağı gibi 

(v K ) ] · · h l' d siyaseti hariciyesinde dahi tanuımJ. ·+ . ... sensı a ın e ana · 
le mihtakil bir devlet olacaktır. iki 

liz ettikten sonra, manasına göre hükfintet ara11UZda yapılan rrwalıe. 
baştaki ana \~eya radikal köke deden maada Efganistarı Hindistan 
"güne,,, aslından gelen türlü an · hududuna nwttcuıl Celô.ldbdt ııe 
lamlardan hangisinin en çok ya· Kandihar eyaletinb. Efganl.!tan 
kışık alacağım düşünüp bulmak bolıevlk 1"'naol0&lan bulundunna. 
lazımdır mayı taahhüt etmiştir. 

Burada sırf kalıp üzerinde mi·-""""'" .. - .. ----1-=""'"'*'----·--
haniki bir çalışına yerine, bilme bir yanku yapacak §ekilde olma· 
nin ve düşünmenin esas olduğu 11 ... ,, 

göz önünde tutulmalıdır. lşte morfolojik ve fonetiğin, 
4. - Ana veya radikal kökiiQ Türk sözlerinin etimolojik şekil· 

manasını bulduktan sonra ona ya· lcrinde yaptıkları değişmelerin 
pışan eklerin manaya verdiği nü sebebi, budur. 
anslan da tesbit etmek laznndrr. "Gün~·Dil,, teorisinin hu esas 
Burada da sözün kendi manasiy· lannı anlayıp tatbik etmek için, 
le ana köke verilen manarun nis · her şeyden önce kafamrzı klasik 
petini daima göz önünde tutmalı etmoloji ve gramer görüşlerinden 
dır. aymnak 13.znnclır. 

Bu analiz yapıldıktan sonra ye· ''Ulus"un "Dil yazıları,, sütun · 
niden ıentez'e dönülerek elimiz · larmda 2 sonteşrin 1935 tenberi 
deki kelimenin ilk etimolojik ~e çıkan örnekler, ''Güneı • Dil,, 
kilden son morfolojik ve fonetik teorisinin tatbikattaki muvaffald
şekle dönüşünü tetkik etmek ve yetini gö~terir şahitlerdir. Bu iza.h 
kökle eklere verilen manalan bir lan, yalnız yabancı dilden gelme 
leştirerek kelimenin son manasını sanılan birçok sözlerin orijinal 
hulmak lazrmdrr. Türk kelimeleri olduğunu göster · 

Türk dilinde mütekamil foneti · mek yolunda değil, Türk dilinin 
ana s0zleri üzerinde de tatbik et · ğin istediği söz şekli şudur: 

"Mana kaybolmama.1< prtiyle 
kelimenin, söyliyenin ağzından a· 
henkli olarak çıkabilecek ve iti • 
denin kulajında temiz ve düzgün 

mi.'.ı bulunuyoruz ve bundan sonra 
da bu tatbiklere de\•am edeceğiz. 

[ 1] Bu bro§ürlcr 15 ikinci tqrin 
aayüı KURUN'da nctrcdilmfttir, ~ 

iğmiş, sabun köpüklerini gider -
ınek üzere ma.5rapayla su dökme· 
ğe hazırlanıyormuş. Onu bu vazi. 
yette, etrafını göremiyecek bir hal 
de yaaklıyan Şükrü, dıerhal pen • 
cerey·e atılmış, pencerenin perva
zını bir hamlede sökmüş ve per -
va-zr kaldırdığı gibi, gene bir ham
lede Mustafanm başına indirmiş. 
Kimin ne yaptığım, neye uğradı • 
ğıru anlıyamryan baş, yüzü ve göz 
leri sabun köpüklerile kapalı Mus 
tafa yere düşmü, Şükrü pencere 
pervazını bir ha~ defa daha indi -
rerek, debelenen Mustafayı öldür 
müş. Mustafa, beyaz sabun kö • 
püklerine kızıl kanlar karışarak 
yerde yatarken, Şükıii odayı a • 
raştrmuş, eline geçirdiği 250 ku • 
nış parayı cebine atmış ve geldi
ği gibi rah:tt. ı-Ah~t ı.;tlap mtmiş. 
Bir müddet şurada; burada dolaş· 
mış, nihayet yakayı ele vermiş. 

Suçlu ağır ceza hakyerinde 
sorguya çekilirken de suçunu iti • 
raf etti. Şöyle dedi: 

- Evet, doğrudur. Mustafayı 
ben öldürdüm. Çünkü bana fena · 
lık etmişti. Öldürdüm, intikam al· 
dnn. O hem beni kaynatama fitle
yip kanının benden ayrılmasına 
sebep oldu, hem de izimi bulmağa 
çalışan polise adresimi bildirdi. 
Bunlar az f enahk mıdrr? Daha 

buldu işte! d&! 
- Cinayeti işlemeğe ne kı 

zaman önce karar verdin 1 ıs . 
- Daha bir hafta öncede~tJbll' 

sarlamıştnn. O gün hana. gı r 
baktnn geçit yerinde otu~ 
var. Beni görmesinler girer~ 
diye şöyle biraz gezindim, f!f'P" 
koll~dım, nihayet onln.r oradall ~ 
kilince han kapısından içeriye• 
yak bastım. , 

- Peki, mademki sade ÖÇ ,ı, 
mak için cinayet işledin. BuldG 
ğun parayı niçin aldın? .. ö 

- E, artık Mustafa ölmüştll· 
ne yapacakttı parayı?. Artık~ 
lazım değil, halbuki bana lazıI'll 
lur, diye düşündüm, aldım! bO' 

- Cinayetten sonra şurada, 
rada dolaşmanın sebebi nedir? J 

- Eğer yerime gidersem, b ıı' 
hemen enselerler, dedim. o~M. 
için biraz daha ,~akit kazanın»~ 
açık havada rahat nefes a1Jl1.11 
tercih ettim ! · 

Genel savamanyar Alımot. )!~ 
lis Tümay, suçlunun akli d~.,.. 
mununun raporla tayinine l~ .. d• 
gördü. Hakyeri, bu isteği yetill tıP 
buldu. Suçlu Şükrünün TüZBl e, 
işleri müşahede yerinde m~ , 
de altına alınmasını ve oraCS tf 
por verilmesini kararl~dL 

Güneş klübünde 
konferans • 

Güneş kulübünde her ay:tıı_bl_. 
rinci ve üçüncü pazar günletl..ıl • 

Kıya suç usu Hamdi, at on yedide bir konferans ~,.. • 
bu Hamdi mi, yoksa?.. mekte ve danslt çay tertip o~ldl,t' 

Yugoslavyanın biz-! 
den istediği adam! 

Yugoslavya. hükUmeti, orada maktadır. Yannki pazar ~iibiJ 
bir adam öldürdüğü ve sonra Tür ne ayni saatte Bay lsma.il ~re' 
kiyeye kaçtığı anlaşılan Yugos . tarafından ''Halk şiirlerinde~ 
lav tebaasından Hamdi isminde lite,, mevzulu bir konferans ~ 

lecektir. 
birinin geriye gönderilmesini is · 
temiş, yapılan araştırma sonunda Hava kurumunda ' 
Hamdi isminde biri lstanbulda lsta.nbulda bulunan (l)ı_~ 
yakalannu.'t suçunun mahiyet~ · ve (3) numaralı Hava Kur;, 
nin ve tabiyetinin usulin hakyeri dernekleri, tstanbul merk~ ~A 
kararile tayini için dün polisce ad re heyetinin bir ka.rarile ~ 1 
liyeye getirilmiştir. miştir. neli', 

Genel savamanlık, Hamdiyi ls Karar, bütün derneklere ~ .b' • 
tanbul üçüncü ceza hakyerine ver rilm.iştir. lkanunuevvelden ıtı ,r1' 
miş, hakyeri kurulu sorgu.sunu yap ren dağılacak olan bu dem~ riJS 
ınış, yakala.nan Hamdi, kendil'i · bunlara bağlı diğer tali ŞU~~ 
nin Yugoslavyaca teslimi isteni · eşyaları kunımun ilçe şube 
len Hamdi olmadığını, hiç bir verilecektir. _.,ıs 
kıya ile ilgisi bulunmadığım id· Demeklere ve şubelerine ~ti 
dia etmiştir- bulunan üyelerin kuııım ~ ~ı~ 

Hakyeri kurlu, yakalanan Ham içinde çalışmalan daha ınu 
dinin hüviyetine ait bazı eksikle · göriilmüştür. ~· 
rin tamamlanması ve bu suretle B gün ss-ıt 
istenilen aclılmm sahiden o olup İ~t."Jnllul Bettdi"ııni u l5 de 
olmadığı anlaşılması için, kendi· Şehir1i°yatrosu Cocuk ti~· 
sini tekrar genel savamanltğa gön lllllllllllllll · Akş8Jll20 dl;a&te 
dermiştir. Şimdi bu cihetten tah · 

kikat yapılıyor. lll lll saz c;aı, 
1 Nöbetçi ec::an!] 111 Eıa!~~t 

Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 111111111 Cem~~_:_.. 
Z. Nuri, Karagilmrflkte: Arif, Şehre- - ... ~--~---G.fa*' • 
mininde: A. Hamdi, Fenerde: EmiJya Hultlsi, Kamkapıda: Belk~ı-11• • 
dl, Şehzadeba'11ld&: A!faf, Divanyo • da: Kapdçf, Beyo~l~nda fak _.,. • 
lunda Esat, Yemi§te: Ben.sa.son, Be • şmda: Kinyoli, Şışlıde şa 
tikta~ta: Ali Rıza, Zeyrekte: Hasan itnda: Naraileciyan, 
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Bölem: 16 IE5 

Ankaradan Diyarbekire: 3 

Karanlıktan çıkan 
yurtdaşlar 

Faydalı tetkik er 

Çinliler Hünleri manen 
zehirlemek istiyorlardı 

Yeni demiryolları üzerinde ilk gi • 
den tren yolcuları her istasyonda he
yecanlı bir manzara ile karşılaşırlar: 
llk treni görmek için en uzak yer • 
lerden gelen halk yığını- Bu halk 
yığını içinde kadın ve erkek, küçük ve 
büyük, köylü ve şehirli her sınıf in -
san vardır. Ellerinde bayraklarla bu
raya bir bayındrrlı:k bayramı yapma -
ya gelmişlerdir. Tren istasyona gelir
ken ve oradan ayrılırken en temiz se • 

Glmrlktea •al 
kaçırılır? 

Bir komisyoncu, Amerikalı 
mütehassısın ileri sürdüğü gibi 

fu%uli bir adam mıdır? Bıuıunıa beraber (Kuli) nin SÜ 
~arileri hala füfuhata doymamış • 
. rdr. Onun için bundan sonra Ku 
U askerlerini Kamçatka tarafla • 
~ Çevirdi, bütün bu uz.ak mem · 
eketıeri de Hünlerin emrine itaat 
ettirdi. Geri döndüğü vakrt ise 
kaınçatkaya mahsus olan güzel 
~tlarıa zibelin kürkleri getirmiş · 
ı. 

.. Artık şimdi Hün imparatorlu · 
&'Unun hududu (Kore) den; (Ja
~ denizi) nden (Volga) yaka-

uzanıyordu. Bu geniş hudut 
?ahilinde yirmi altı krallık Hün 
~Paratorluğunun emri altında 
.uıunuyordu. Bir halde ki, bu ta

l'ihe kadar gelip geçmiş olan Hün 
Tanjularından hiç biri bu kadar 
geniş bir ülke üzerin"de hüküm sür 
llıeıniştt 

Yeryüzünde henüz attan daha 
Siir'atlı bir nakıl vasıtası bulun · 
ltıadığı bir zamanda Hünler bu ka 
dar geniş bir ülke içinde yirmi al
tı. krallık teşkil eden ve sayısız de 
llilecek kadar cok kabile ve aşi • 
:etıercien terekküp eden bu büyük 
lnıparatorluğu na..ı;ıl-vilcude getir -
lllişJerdi? 

Askerlik aleminde bugünkü va 
81laları ile beraber üç yüz bin ki 
~k bir ordunun bir taraftan di 
~71 bir tarafa sev~ !evkala.ae zor 

l!ı~J iş oJ~uğıı halde bütün harp va· 
~ ~larmm at ile oka münhasır 
llıunôuğu o devirde nasıl olmuş 

da genişlik itibarile Çinden aşağı 
0~tnayan bu büyük imparatorluk i· 
Çıııdeki bin bir türlü insan camı · 
~!arını bir emir altrnda toplama
ga rnuvafafk olmuşlardı? 

'ranju Metenin emir ve kuman· 
d~ı altındaki ülkeler bu kadar ge 
~ış cyince tabii o vakitki dünya 
Uzerindekı nüfuz.il o derecede art· 
llııştr .. Çünkü Çin imparatorları ·da 
Sık sı!~ Meteye hediyeler gönderi·
~·orıardr. 

Bu hediyeler arasına türlü kiy -
llıet]i taşlar, Çin kaseleri, ince ve 
~enkli ipeklerden yapılmış güzel 
Utnaşlar koyuyorlardı. Bu bedi · 

~'elerıe beraber gönderdikleri mek 
tuplarda Hün imparatorunun ev -
Safını meth ve sena etmekle biti · 
l'eıniyorlardr. 

Fakat şayanı hayret olan bir şey r idi ki, Tanju Mete imparator • 
Uk hududunun bu kadar genişle
llıesine, dünya üzerin'deki nüfuzu 
tıun bu kadar büyümesine rağmen . ı:ahsı hayatında ilk basitliği asla 
rk~tmiyordu. O, yine göçebe _Hün 
kabılelerine mahsus olan den el • 
biselerini giyiyordu. Çin impara · 
~rlarmrn hediye olarak gönder · 
dıği kiyrnetli ve ince şeyleri ya · 
llındaki kadınlara ve kendisine 
hizınet eden adamlarına veriyor -
~u. Çin imparatorlarının mektup · 
trnıda kullanılan meth ve sena· 
h~ra rağmen tavr ve hareketlerini 
ıç değiştinniyordu. 
Fakat Tanju Metenin bu tarzı 

hareketi sebepsiz 'değildi. O, Ja · 
:Pon denizinden Volga nehrine ka 
d~~ UZayan geniş imparatorluğu 
liunlerin pasit hayata mukave · 
~tleri sayesinde kurabilmişti. 

. teşkil ettiği orduyu icabında 
~ emir ne ölüme karşı götüre . 
~ılrnek için her türlü hayatı ala · 
t'~l~~dan kesmişti. Bu orduyu her 
Urlu mahn1miyetlere mukavemet 

edebilmesi için en sıkr bir disip · 
lin altında yetiştirmişti. Kendisi 
de Hün milletini felaketten kur • 
tarmak için babasına karşı harp 
ilan etmekle mücadele meydanına 
atılmıştı. Ondan sonra her hare • 
ketinde daima Hünlerin müşterek 
menfaati ve saadeti için kendi şah 
si huzur ve rahatım feda etmek · 
ten çekinmemişti. Yine bunun i • 
çin Çin imparatorlarının hediye o 
!arak gönderdikleri güzel ipekli 
kumaşları kendisi kullanmıyor · 
du. 
Bununla beraber Çin imparator. 
lamın hediyeleri bütün bütün tesir 
siz de kalmıyordu. Hün impara • 
toru Metenin etrafındaki kadın · 
Iar ile kendisine hizmet eden a • 
damlar lükse ve konfora yavaş 

yavaş alışıyorlardı. Sonra bu hal, 
bu suretle bu muhitten yavaş ya· 
vaş etrafa sirayet ediyor, gün 
geçtikce Hün imparatorluğunun 

merkezinde de lüks, konfor, eğ · 
lence ve zevk itiyadı yerleşiyor · 
du. 
Çinlilerin ipekli kumaşla.n:, porse 

len vazoları, ince bir zevk ile ha· 
zırlanmış yemekleri Hünler ara · 
smda rağbet buldukça türlü mah· 
myetlere karşı mukavemet için 
çelikleşmiş tabiatleri de tabaklar 
içinde yenen yemekler ile gevşe. 
yen vücutları renk renk Çin at · 

· ıaslarmdan yapılmış esvaplar i · 
çinde hizmet eden cariyeler ara · 
smda rüyalara dalıyordu. Hülasa 
artık Metenin orduları için kabul 
ettiği zorluklara mahrumiyetle · 

re mukavemet kabiliyeti gittikçe 
azalıyordu. 

Nihayet bu Çin lüksü ve kon · 
foru ile hazırlanan uyuşturucu 

zehirin asrl tesiri Metenin ölümün 
"den sonra oğlu (Kiyo) nın (La · 
oşang) ünvanı ile yerine geçme · 
si üzerine meydana çıktr. 

Zira Çin imparatorunun Hün 
imparatoruna gönderdiği kiymet
li hediyeler sadece bu tarihi düş· 
manlarmı memnun ederek şerle· 
ıinden emin olmak için değildi. 
Hünlerin idaresi başında olanla· 

vinç duygularile çırpınırlar. Birkaç sene evvel, gümrük ve dıklarm veya balyelerin açılması 
- Fevzipa~ - Diyarbekir hattın· inhisarlar vekaleti, gümrükleri ıs· da a~nca işin uzamasına sebebi· 

dan ne bekliyorsunuz?,, lah etmek için bir Amerikalı mü· yet verir. Fakat bu zaruridir. San 
Ali Çetinkaya kendisine bu suaJi tehassıs getirtmişti. Mütehassıs dıklarm içinde kaçak eşya çıkmak 

soran gazetecilere şu cevabı vermişti: gümrüklerde uzun boylu araştır - ihtimali çoktur. Muhafaza me • 
- Yeni hat bir kuım ıark vilayet • f k murlan veya muayene memurla· 

lerimlzi karanlıktan aydınlığa çıka _ malardan sonra şu i -re varmış -
racak kum--etli bir projektör ı•azifesi. tı: rı bu işe çok dikkat ederler. 
ni görecektir.,. Gümıi.ik muameleleri çoktur. Mal, bu safhadan geçtih.ien 

Sayın Bayındırlık Bakanının bu Bu muameleleri azaltmalı, tüc - sonra, hangi tarifeye tabise o şc 
temsilindeki manayı anlamak için ta car eşyasını kendi çıkarmalı, hu kilde gümıiik muamelesi yapılır. 
Diyarbekire kadar gitmeğe hacet yok- suretle tüccarla gümrük arasında Bundan sonra gümrüğe gelen eş
tur.Yeni açılan hatlar üzerinde sade. d 1.. va gum·· rük resmi de verildikten 
c:e bir kaç istasyon arasında küçük ca lısan komisyoncuya a uzum ., 

k- 1- A · 'k ı ·· e ko · sonra, artık Tü'rkiyeye mal olmuq bir seyahat yapmak kafi gelir. Çün • ·a maz. merı a ıya gor , !j 

kü buralarda hemen herkes sevinç i - misyoncu füzuli bir adamdır. Mü- demektir. 
çindedir. Bu sevinç o projektörün ak. teh~ssısın raporundaki bu fikir, Bu muamelenin uzun sünnesi 
sinden başka bir şey değildir • kulağı delik bir kaç komisyoncu eşyanın çok zaman da mavnalar. 

On gün evvel Irmak - Filyos hat- tarafından duyulmuş, ve komis - da beklemesine sebebiyet verir. 
tını açmağa giderken (Kengı_n) ta • uh" · d · ·· .. ltü Köprüden geçerken Halicin orta· 
rafları ahalisinin işsizlikten çektikle. yoncular m ıtın e epı guru , 
ri sıkıntıyı izah eden yerlilerden biri: yapmıştı. ~a.Jmdar dolu mavna galabahğı 

_ Yalnız Ankara ile lstanbulda-40: Acaba komisyoncu, Amerika· görülür. Bu mallar, sabaha ka • 
lan bu vilayet halkının sayısı yir'mi Imm iddia ettiği gibi~ füzuli bira dar liman idaresinin muhafaza 
binden fazladır.,, ~·dam mıdlt? rGümrükten mal na - memurları tarafından günlerce 

Diyordu. Fakat bu sözden biraz • ,. 1.. beklenir, tüccar bu iş için, mavna 
sonra diğer bir zat, Irmak - l')ilyo~ sıl çıkar? JSomisyoncunun r~ u ne parasından biş:Ka, m~~mba pa • 
hath üzerinde yeni bulunan kömür di:? Bütün burilar hakkında yazı 

'Anı 'k ı f"k · rası, be:Kçi parası diye para ver • madeni ile demir madeni yakın za - yazmak için en a mm ı rı · 
manda işletilmeğe başlayınca şimdiye ni hatırlamamak kabil <değilair. meğe mecburdur. Gümrükt~ te • 
kadar kendi ahalis~i"besJemiyen~bu Güm~ İdaresi, şehrin en ka· lfışlaiş takip eden komisyoncular 
yerlere başka vilayetlerden iŞÇiler ge: labalık en hareketli yeridir. Rih· memurlarla münakaşa ederken: 
lec:eğint anlatıyordu. • - - Mallarımız günlerce mavna 

Bu hal h~ç ""'phe··ı·z --~e~e Irmak tıma yanaşmış vapurlar,hamaUa· d t,.,,,.. k ·a 
• 9'" .,, _. lar a beldiyor. Bu a~ma a ar - Fi1yos hattına münhasır değiJdir. rm balyeleri sırtında taşıması, el 

muameleyi yetiştiremezsek. .. Gi • Yeni açılan Fevzipaşa - Diyarbekir leriııde beyannameler aşağı yu · 
k b d bi sözler çok işidilir- Memurlar, hattı üzerinde i yerler un an sonra karı, telaş içinde koşan komisyon 

1 b. "' " ~- 't"· '3 ık komisyonculann 'pek asabi ve te • her~ ıraz aana oayınaır 1 ve re · cular, iş adamlarile dolu memur 
falt lraunaa.ktn-. Ergaal madeni fş- laşla söyledikleri bu sözlere o ka 
Jemeğe başladıktan sonra bu bayındır. odaları, kalabalık koridorlar. Bü· dar fazla ehemmiyet vernıezler. 
Irk ve refah eseri bir kat daha artacak- tün bunlar, her gün giimıiik da • M "ld kl 

uameleyi bı i eri gibi takip 
tır. Hele hattın Diyarbekirde nihayet iresinde rastlanan manzaralar . ederler. Bunların da haklan var. 
bulan ucu şark sınrrlanmıza ulaşın • dır. Komisyoncu bu hareketlerin 

d k Günde, kaç komisyoncu seneler • c:a bugün yoksulluk ıztırabı i~in e ıv- içinde mühim bir rol sahibidir. 
b 1 td 1 · • b" denberi bu memura ayni lakırdnrr ranan u yer er yur aş ar ıçın ır Ve muameleyi şu suretle takip e. &.,. 

neşe ve saadet kaynağı olacaktır. der. Her komisyoncu bir ticaret . tekrar etmiştir. Mamafih, komis-
Yeni açılan hatların geçtikleri yer- yoncular da, işlerini bir an evvel 

ıer U··zerı"nde yapaca.n faydalr tesire hane hesabına iş görür. Mesela b k . . . tt"kl . . ,.,. aşanna ıçın, zıyan e ı en~ı, 
micıal olmak üzere yalnız su müşahe- bir ecnebi vapurile bir ticaretha· . 

mavna parası verdiklerini, pıyasa demi arzedeyim: tık tren Diyarbekire ne hesabına 20 vagon şeker gel · 
da maim kalmadığını söylemeğe varmazdan on beş gün evvel burada miştir. Vapur limana geldiği za • 

) k t · mecburdurlar. bir kilo badem (5:i uruş u: ılk tren man, içinde ne kadar eşya bulun -------------
varmazdan bir gün evvel bu fiyat (73) duğunu, bir beyanname ile güm . 
kuruşa çıkmrstr ! Bunun gibi Diyar -
bekir tereyağı ı:ıon on beş gün içinde ıiiğc bildirir. Bu beyannameler 
(55) koru tan (60) a, buğday (4,5) ku- gümrük idaresinin manifesto şu · 
ruştan (5) e yükselmiştir! besinde tasnif edilir, malın gel · 

ASIM US diğini öğrenen tüccar, elindeki 

Telefon ücreti beş 
kuruşe inecek 

rı lükse, eğlenceye, zevka alıştı · 1 ı 
rarak mücadele kabiliyetlerin Kenan Hult\sl 
gevşetmek maksadım güdüyor · B ,. r yara sa 1 

konşmentoyla manifesto dairesi · 
ne müracaat eder. Ve beyanna · 
ınesini doldurur. Bu beyanname 
pek de kolay geçmez işlerin çok 
olduğu bir zamanda ınanifsto da· 
resinin önünde sıra bekliyen bir 
komisyoncu kalabalığ1na tesadi.if 
edilir. Komisyoncu beyannamesi· 
ni aldıktan sonra muayene me · 
muruna koşar, muayene memuru, 
gümrük idaresinin bel kemiğidir. 
Tarif enin tatbikini bu memurun 
zeka ve dirayetine verilmiştir. 
Mesela memur gelen mallardan 
bir kumaşın içindeki ipek mikda· 
rmda şüphe ederse, mal kimyaha 
neye :gönderilir. Fakat seneler · 

1stanbul·Ankara telef on hattı. 
mn f azlalaştıl'Ilması ve seste da· 
ha net olarak iyileştirilmesi için 
sipariş edilen makineler gelmiş • 
tir. Bu suretle bir aya kadar, 1s • 
tanbul ile Ankara arasında konll§ 
malar be1';1emeksizin yapılabile • 
cektir. ' 

du. Fakat Çin imparatoru Mete 
hayatta bulunduğu müddetçe Çin Bir kıza Aşık Oldu 1 
liler bunda muvaffak olamadılar. Yakında kitap hallnde 1 
Çünkü Mete küçüklüğünden iti · ._ ____ ç_•k.•v_o_r_..._. __ ... 
baren çok çetin mücadeleler için 
de yetişmişti. Lüks, eğlence ve 
zevk hisleri onun mücadele ile ku 
rulmuş olan tabiatına tesir edemi· 
yorau. Çünkü Mete için en büyük 
eğlence ve zevk Hünlerin şerefi · 
ni yükseltmek için mücadele et • 
mekti. Metenin bu yolda çalışmak 
tan hissettiği zevk diğer her tür 
lü füks ve konfor, eğlence zevk -
lerine galebe ediyordu. 

(Arkaaı var) 

KAYIP ARANIYOR 

UıkUbUn Doğancık mahallcıinden 

babaımı hatırlıyamadığım Recep efen
di kardeıimi ve cniıtem kunduracı Sait 
ailesi Zehrayı yirmi senedir anyorum. 
Bir türlü izlerini bulamadığım bu ka • 
yıplann nerede olduklarını ancak ga· 
zeteniz sayesinde ilan suretiyle bulu • 
nacağını ümit ediyorum. Bu hususta 
himmet huyurmanızı rica ederim. 

Arayan: Oıküp lsabey mahalleıin • 
de komıu idris oğul Afuı 

tST AN BUL AL TiNCi NOTERLtCl
NE: 

Sayın Noter: 
Dairenizde 23 - 11 - 935 tarihin. 

' ·~ de 14343 numara altında tanzim ve tas· 
dik olunan senet mucibince Necati Ra. 
miz ve Hüıeyin'in bana sattıkJan ve 
bedelini peginen aldıkları Tophanede 
eski Salhanelerde 180 yüz seksen nu.. 
maralı Nebati yağ fabrikasındaki hisse-.. , 
lerile bundan böyle hç bir alakalan kal 
madığından üçüncü ıahtslarca da ma • 
lQm olmak üzere keyfyetin Kurun ga
zetesile ilan edilmesini talep ederim. .... 

(V. No. 11467) 
Tophane eaki Sallu:nelerde 180 No. 

lu Nebati Yai Fabrikaıı aahibi 
Lutfi oilu HASAN 

ZAYi 
Üsküdar maliyesinden almakta oJdu

ğum maaşıma ait mUhrümü zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (V. No. 11437) 

Bahriye birinci mülM:ımhğından mü. 
tekait Oıman oğlu Mehmet 

... denberi malları muayene etmek 
hususunda ihtisas peyda eden mu 
ayene memuı·Iarı, için, malın cin 
sini tayin etmek çok güç bir iş de 

....ğildir. 

Bundan başka bir muamele da· 
ha vardır. Gelen malın, kırık Ye 
ya ıslak olup olmadığını da tetkik 
etmek laznnclır. Mesela: Mavna
larda ıslanan şekerler avarya ol
duğu içinde, ticari kıymetini gay 
betıniştir. 

Bunlar için ayrı muamele yapı 
lrr. Bir malın muayenesinde, san-

Diğer taraftan İstanbul telefon 
ücreti de ucuzlatılacak ve beş ku 
ruşa indirilecektir. 

Doğru değilmiş 
Evvelki günh-ü bir sabah gaze -

tesinde Nişantaşmda oturan bir 
muallim ile z~vcesinin Zekeriya sof 
rası tabir edilen bir gece yeme • 
ğinden sonra zehirlenerek ikisi • 
nin de apartmanın pençeresin • 
den sokağa düşüp öldükleri ya • 
zılıyordu. 

Emniyet ikinci şube istihbarat 
bürosundan aldrğnnız mahlmata 
göre, lstanbulda böyle bir hadise 
olmadığı ve havadisin tamamen 
uydurma olduğu zabıta tahkika • 
tından anlaşılmrştır. 

Musiki 
Beyoğlu Halkevindcnı 

1 Birinci kanun 935 pazer gilnU sa· 
at 17 de ev:izim salonlnnnda bir mu • 
siki şölenf düzenlemiştir. 

Çağm kartalrı evimiz direktörlü -
ğünden ahnabilir. 
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Tiirk ordasa bir 
çeı·k kal dlr 

Gün, Topçu Atış mektebinin 14 
İinc 1 flı.:rs devresi sor:u milnascbe
t:ylc Büyük Birliklerin i~tirahiyle 
büyük bir ~tış yapılmrs;tır. Atışta 
to,.,,:·: miYett"§i Tümgcr.cral Halil 
Kcrı.:ıl Ko!;er, General İbrahim, 
ton" ı atı~ ahulu homutanı Albay 

• w ~ 

~frız:zfier, Harp A.kadcmfoi öğret-
mcr. ve tcı!cbeleri, p;yadc alış oku 
lu hcm:ztan ve talebeleri ve birçoh 
sub::;y:cr hazır bulunuyor~::. Atı1.:J 
saa: 11 de baılanmış, i;ç saatten 
fazla sürmüştür. 

/' tışta bulunan r.mharriri -
r.:ız!r. yazısını Q§ağıya koyuyo
ruz: 

Büyük alışın baş!angıcında bu
lunmak üzere sabahın saat yedi · 
ainde Metris çiftliğine gelmi~ bu
lunuyordum. Soğuk, yoğmurlu bir 
hava ... Gözün alabildiği tepelere 

-- - -

it 

nın da karşılık vereceği bir harp 
sahasınd:ı bu!unduğu:nu sandım. 

Yar bay Mükerrem ve binba,!ı 
Sabrinin yapılacak atışları anla · 
tı~ları b:ına bu duyguyu vermittL 
Atış, beş kilometre bir cephe üze
rine yapılıyordu. 

- "Dügman iki hat tahkim et
miştir. Kilit noktası 165 rakımlı 
tepedir. Düşman topları Recepte
pe gerisindedir. Düfman siperleri~ 
ni tahrip edeceğiz.,, 

"A.lay geceden istifade ederek 
Çökertme noktasına girmiftfr. 
Dügman mevziinin hücum mesa · 
lesine yaklaıarak hücum edecek· 
ler ... Üç tayyare deli bataryaları 
mevzilerine girecekler ve tümenin 
taarruzlarını koruyacaklardır. 

Büyük piyademiz ağır ıilahlarla 

teçhiz edilmiftir. Topçuların atey 
birliği bataryadan tabura intikal 

• ' .. 1 .. "'. ;;r--- --- - - - ......,,__ - ' ' 
Yukarıda: 'Atı§ mevzilerini göıt eren harita. 'AıağıCla: Gazeteciler 

mbaylarımız araıında atışı seyrediyorlar. 

tfakıyorum, her yerde büyük bir edecektir. Topçular b'itün aıri va
!aaliyet göze çarpıyor. Muntazam sıtalarla teçhiz edilmi§lerdir.,, 
~dalar, ne ayakları gömen çamur- Harbın hedefi işte böyle anlatı. 
lara, ne insanı dondu:an soğuija lıyordu. Atışın başlamak üzere ol· 
i;akıyor, ayni intizamla verilen duğu haber verildi. Kuytu yerlere 
emre koşuyor... henüz çekilmiştik. Bütün batar -

ilk rastladığımız.kafileye yolu· yaların mermileri boşlukta, batı 
muzu sorduk. Tarif ettiler. Bira· mızın ucunda vınlıyarak hedefe .. 
ralık şoför otomobilin kapısını aç- uçtular ... 
tr, bir subayla konut~, sonra dön Tayyare uğultunu şimdi 
dü. Yüzü bir an içinde.kıpkızıl ol· ses!eriyle karışmıştı. 
muştu. Gözleri atef gibi parlıyor - Artık atı§ başlamıfh. Uz 
du. yerle gökün birleştiği yerde, du 

- Türk askeri... diyordu. Yeı· manlar yükseliyor, topraklar fıt _ 
yüzünde bir eşi bulunmaz ... Böyle kırıyor ve toplar durmadan, sus 
bir millete ne olur... madan Metris çiflljği üstünde 

Şoföre ne olduğunu sordum hotlukları inletiyordu. 
Meğer bizim şoför, subaya, yağ· Bir aralık tümgeneral emret
murda ıslanmamasını, otomohilf' ti. Yanında duranlardan biri 
g~lmesini söylemiş ... Türk suba . koştu. Elli metre kadar önümüz· 
ymın verdiği cevabı tahmin e~er· de bir yere çöktü. Dikkat ettim, 
ainiz tabii... o.rada daha birçok ukerlerin bu . 

Jf. 11- ır. lunduğunu gördüm. Fakat daha 
Saat 10 da bütün ~"hanın harp önce onları kat'iyycn görmeğe 

haline girmiş bulunduğunu söyle- muvaffak olamamıştım. Yanımda 
diler ... Atışın başlamasına daha bulunan subaya sebebini sordum: 
bir saat var ... Sahanın tabya mev - Harbın oyunlarından biri ... 
kiindeyiz ... Generaller, subaylar dedi. 
buradan atışları seyredecekler .. . 
Komutanlar, atış başlamadan ön 
ce atışın takip edeceği durumu ve 
gayesini anlattılar ... Bir aralık bu. 
günkü atışların bir hlim olduğu . 
nu unutarak kendimi bizim top · 
lar atışa başladığı va.kit düşma . 

Dün, dört saat içinde gördükle
rimin hepsini yazmama imkan 
yoktur. 

Niyazi A. Okan 

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

Başbakanımız cam fabrikasını aç~ı 

Pa.~bah.~e cam ve şişe faorira· 
s.ı, dün saat 15 de Başbakannnız 
İsmet İnönü taraf mdan açılmış · 
tır. 

Törende ekonomi bakam Celal 
'Bayar, kamutay ikinci reisi Ha -
san Sefa, şehrimizdeki saylavlar 
banka direktörleriJıazır bulunmuş 
lardır. Davetliler, köprüden şir · 
keti Hayriyenin hususi bir vapu · 
rile fabrikaya gitmişlerdir. Va • 
pur fabrikanın iskelesine yana~ -
tığı zaman, Paşabahçe halkr ve 
işçiler, İsmet tnöniinü alkışlarla 
karşılamrşlanlır. Fabrikanın ö -
nünde kurulan bir kürsüde, Pa · 
şabahçe, Halk Partisi ocağı na -
mma bir zat, bir söylev vermiş, 
Atatiirk'ü, İsmet İnönü şükran · 
la selamlamıştır. 
BAŞBAKANIMIZIN SÖYLEVi 
Başbakan tribüne alkışlar ara • 

smda çrkarak, şu söylevi vermiş· 
tir: 

"Arkadaşlar,! 
Geçen sene ağustosta cam fab· 

nkasmın temelini atmL~tık. Bir 
sene sonra fabrika açıldı ve şim· 
di de resmen işlemeye başladr. 

Demek ki, endüstri planımız -
ds, lş Bankasr deruhte etmi~ oldu 
ğu bir vazifeyi, bir sene içinde ba· 
şarnuş bulunuyor. Her şeyden ev 
vel milli bankaların milli endiis · 
tri işinde vazife a hnalar:r ve ya -
pacaklarr işte gösterdikleıi ciddi· 
yet ve intizam hepimiz için şayanı 
ın('mnunivettir. Cok temenni ede · .. ~ 

rim ki, milli bankalar ve bu me · 
yanda iş bankasr, bundan sonra 
deruhte edecekleri bütün işlerde, 
ayni intizam ve ciddiyeti göster · 
sinler. 

Arkadaşlar, 

Bu memlekette cam fabrikası 
kurmak için bir iki defa teşebbüs 
yapıldı. Fakat her teşebbüs aka · 
mete uğradı , iyi kuııılınıyan ve 
idare edilmcven her işte mukad -.....-. ..... ~ ... ,,,. 

.. BQfbalianımız söylevini veriyor \ . 
'der olan akamet bu bu sahada da 
kendini göstermişti. Fakat, asıl 
kusuru o devrin siyasetinde ara -
mak lazımdır. İmparatorluk ida · 
resi, endüstri, bayındırlık ve eko 
nomi işlerinde alakasızlığı ve an
layışsızlığı ile kendini mahkum 

,:;:: :!,: t f ·· tına ,;... 'dar fııb· en ırnÇu.K e emıa .1:\.(1 , d 
11 

rika direktör ve mühendislerin c 
izahat alıyordlL .• 

Fabrikada, inhisarlar idare~ı. 
nin verdiği siparişler üzerine, ıÇ 
ki şişeleri yapılıyordu. Her seı~tl 
inhisarlar idaresi, fabrikaya ıı it• 
milyon liralık sipariş verecek~ . etmiştir. 

Di.inya rekabeti karşısm'da ih
tisassızlık ve anlayışsızlık, her ku 
rulan teşekkülün zayıf ve inkişaf· 

dan mahrum kalmasrm intaç eder. 
!ş bankası bu fabrikaya bir mil 

yon liradan fazla para sarfetti. 
Şimdi, memleketin bu sahada 
muhtaç olduğu her şeyi buradan 
temin ediliyor. Tahminimiz odur 
çok musait neti'.!eler vermiştir. 
Fabrikanın ihtiyacı karşılıyacağı 

temin ediliyor. Tahminimiz o dur 
ki, istihlak artacak ve biz de da · 
ha başka fabrikalar açacağız. 

Cumuriyetin elinde bereket ve 
hazinesinde kudret yardır. thti · 
yacı hisseder etmez vatandaşla · 
rın imdadına koşacak, mümkün 
olan her şeyi yapıp, çaresine baka 
cağız. 

Fabrika daha şimdiden Uç ekip 
le birden çalışmaya başlamıştır. 
Fabrikanın kurulmasından pek 
az bir zaman sonra azami randr 
manla çalışması, ekonomik vazi · 
yetin ~;ağlam temeller üzerine ku 
rulduğuna delalet eder. 

Arkadaşlar, hepinizi bu güzel 
eseri dolaşmaya davet ederim. Ku 
ran mühendisler, fabrikanın fen 
bakımından birinci derecede bir 
eser olduğunu söylemekte mütte · 
fiktirler. Bunu şimdi gözlerimizle 
göreceğiz.,, 

,Çok alkışlanan bu söylevCien 
sonra bahriye bandosu, İstiklal 
marşını çalmış, Başbakan korde -
leyı keserek fabrikayı açmıştır. 
Bundan sonra fabrikanın gezilme
sine başlanmıştır. 

lsmet İnönü. fabrika hakkında, -

' . ' 

Fbria direktörü izahat veriyor 

Bundan başka maliye baksn ır 
ğI da, mürekkep şişeleri siparişe. 
miştir. Fabrikada, Atatürk'e ~e 

diye edilmek üzere kristal uıJ<ı~ 
lar yapılmıştır. tlk defa yapı~ 
lan bu kristal takımlar, A vıııP 
kristal eşyasından farksızdır. . 

Fabrika direktörü da vetliJel
1 

gezdirirken, yeni ku~lacak ~ıııt~ 
fa brikasmın da yerini gösterıY0 , 
du. Burada pençerc camları yıı. 
pılacaRtır. Fa15rlkanın proje.le~ 
hazırlanmıştır. Direktör proje Jı~ 
kında izahat verirken, 

- "Gelecek sene lle cam fııb 
rikasını gezeceğiz,, diyordu. 
BAŞBAKANIMIZIN F ABRtl(> 

DEFTERiNE YAZDIKLARI .. 
Başbakan fabrikanın defterı. 

ne ~u takdir kelimelerini yaznıı~ 
tır: 

" Cam ve şişe fabrikasını b~ 
gün açtık·, İş bankasını bu e1er 

1 

çin takdir ve tebrik ederim. GeÇeıı 
sene 1934· de, temel atmıştık, ~ 
sene i!lemeye açtık. Her sene f' f 
rikanın san'atta yeni bir ileri Jll~t 
haleye vardığmı göreceğiz. üıt11 

lerim çok kuvvetleşmiş olarak ,f 
rılıyorum.,, 

lSMET lNöNÜ, ~ 
Zonguldakta kurulan, Söıni~~ • 

fabrikasının açılma töreni, ön11 
• 

müzdeki cuma günü yapılactıl\ , 
tır. . 

Şehrimizde bir hafta kadar.~~ 
lacak olan, Başbakan İsmet tn°11 ı:ı 
perşembe günü, Deniz Yolların~ . 
it bir vapurla Zonguldağa gi?e . 
cek, fabrikanın açıl~na törenın 
de bulunacaktır • ..._ 
~ 

\o' 
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Bıı Hafta: Hangi Filmi Göreceksiniz ? 1 S. A. N ... ~. T 1 
"/pelc11 ve "Melek,,de - ~~,_,~ 

Şen Dul 
= = =-2~ = 

Gerçi zengin, fakat 
aykırı cihetleri de 

var; mesela ••• 
Frants Lehann ötedenberi bir • 

çok yerde sık sık oynanan operet· 
Tip ve !le!ll Ierinden biri olan ''Şen dul,, dan 

Bu filmde 
Neler var? 

1 

n 
Sömürge 
E!la!lını 

Propagantlal 

m 
Titri gen 
Sigah 

Memeleri 
v. s. 

sessiz film zamanında da fayda • 
lamlımştır. O zaman bu mevzudaki 
bqlıca iki rolü MeY. Murreyle Con 
Cilbert yapmışlardı. Bu hafta 
"lpek,, ve "Melek,, sinemalarmm 
programında "Şen dul,, un seslisi 
yertutuyor. Cinet Mak Donaldlle 
Moris Şövalyenin oyna·dıklan 

''Şen dul,, .... 
Filin, dekor ve müzik cephele

rinaen yeter derecede zengindir. 
Cinet Mak Donald, sessizinde Mey 
Murreyin olduğu gibi, "Şen dul,, 
olmasını bilmiş, rolünü iyice ba • 
şarmıştır. Hatta, buradaki rol ya
pışmm, bu yıldızn en şarm dolu 
bir rol yapışı, naha aoğnısu böy
le rol yapışlarmdan biri olduğunu 
söyliyebiliriz. Moris Şöval1eye ge 

Sevda Oteli 
• 

yenı bir eser operetinde Halk 

BoaamlH> roliindelii Pol RoNorı, L'ilonwo 
rola.lelri Nina Mey Malı Kineyle 6era6er 

lince .•• 
"Şen 'dul,, un sessizinde Con 

Cilbert çok sevimsizdi. Moris Şö-

"Bozamtio '! Bu h&fta "Sa· 
~)',, sine~da bu isimile göste 

en Fransızca konuşmalI film.in 
tı tanır taraü, Pol Robensondur. 

erika ve Avrupada üstün şöh 
l'et edinmiş bulunan bu zenci mu· 
~ ~pik hususiyeti ve kat kat 
....,dqw olarak da manalı, ıkuv 
~ derinden gelen ve derinlik · 
: giden güzel sesi ile tanınmış· 
~Onun sesi, başlı başına bir kud 
-~. Ne yazık ki, bu filmde çok 
:~ınaı tempolu olan şarkı kısmı . 
lt Zenci mugamılye eş olan Nina 
~ Mak Kiney de, hayli husu · 

~retli, hayli tipik bir kadın. Film 
:l zenciler iklimindeki insanlann 
' 

edilişi de, film'de güdülen sömür • valye de bu seslisinde sevimli o • ... 
ge politikasım propaganda bakr layım derken, yılışrk olmuştur. St· 
mından, müthiş bir gaf! Asıl is· cak olacak yerde soğuk! Önceleri 
mi "N eh irin San dersi,, olan bu çehresinin muayyen if adelerile, 

d • muayyen hal ve tavrı ile hoşa gi-

"SerHla Otelr nelen ilıi .alane 
Hant opereti r(Süreyya opereti) uyması itibarile muvaffakiyetli . i 

evvelki gecedenberi yeni bir ese· dir. Oynanış, umumi görünüş noi · 
ri sahnaya koymaya başladı. tasından iyidir. Hüseyin Kemal• 

film e-.... den Moris Şövalye, hep o, hep ay-
Bu filmdeki başka bir cihet de ni şey! Oldum olası yerinde sayıp 

seyredeni üzerinde durduruyor. duruyor. Hiç değişmedi. Dolayı -
Zenci kadın, memeleri apaçık ola sile, gerek olduğu gibi aıtist ol • 
rak göğüs titretiyor. Halbuki, be madığmı belli etti dlemektir! Ci • 
yaz kadının memelerinin üstünü net Mfk Dolanldm karşısına onu 
kapatmadan ortaya çıkmasına bi çıkarmasalardı, daha iyi ederler · 
le cevaz verilmez. Deri renk de · di ! Zaten kabare artisti sesinden 
ğiştirince, memenin uyandıraca · daha üstün bir kıymeti bulunmı • 
ğı tesir başka türlü mü oluyor a· yan sesi de, zamanla kısıldıkça kı
caba? ! Filmin bu sahnesi göstefr sıhyor. Bu cihet, bu filmde büs -
lirken, seyredenlerden biri yanın bütün belli. Kadın tatlı tatlı şarkı 
dakine şöyle mınldanıyordu. ·· l k soy er en, o ...• 

- Oh, ooh ! Titret bakalım. 

"Sevda oteli,, adinı taşıyan bu le Necile, mütecessis ve herkesi 
yeni operet, yazanın ve bestele · birbirine katarak eğlenen kart, 
yenin kimler olduğu nedense ilan koca rolünü güzel başanyor~ 
edilmemi§,olmasma rağmen, ''Bay lrmatoto, yorğun görüınaM\lltt" 
ve Bayan,, dan daha çok muvaf • 
fakiyet topluyacaktır. Birinci per 
desinin az hareketli oluşundaki 
eksikliği ikinci perdesnin çok ha· 
reketli sahneleri muvafakiyetle 
kapatıyor. Bu perdede halkın bir 
kaç kere tekrarlattığı sahneler 
var. Müzik tarafı, kula~ hoş gel 
mesi, artistlerin ses kabiliyetine 

Her ne halse, gelelim senaryo
ya ve Ernst Lubiçin rejisörlüğü • 
ne. Operetteki ana vak'ayı bir çok 

b:~Ierinin, rakslannm falan can 
~lışı da, iyi. Bundan ötesi? 
~~d~~~~ma====================~ 
-~bulamazsınız! "Yıldız" Sinemasında: 

Tıpkı maymun ağaçta Hindistan 
cevizini elleyip oynatır gibi! 

ve bu arada aykırı değişikliklerle 
yürüten senaryo, son kısımda tat
sız bir muhakeme ve zindan sah
nesi de ortaya koyuyor. Pejisör 
de bu lüzumsuz teferriiat içerisin
de, bilha~a sona doğru hayli bo 
cahyor, tef errüat labirenti içinde 
kendini kaybediyor. Sonra tiple -
rin ve hadiselerin komikleştiriJmc 
sinde de, bazı safhalarda aşın de
receye ileri gidilmiştir. Gerçi film 
operet fiJmi, amma bunda da bir 

tdgar Vallasın bir romanından 
aılllcbğı bahis mevzuu olan, fa · 

1caı lenaryo hazırlanırken asım · 
dan ne dereceye kadar inhirafla· 
; Uhadığı malfun olmuyan, mevzu :k basittir. Sömürge politikasını 
llJ>atize etmeğe uğraşıcı olması da 

~eıırı tarafı! İngiltere , müstem· 
:\rkelerme medeniyet götürüyor, 

abtnere insanlıklannı öğreti · 
)or. Adalet, hakkaniyet fikrini a :7or. Eğer lngiltere ve onun ora 
L~ fevkalade mümessili Lord 
~ers olmasa, kan gövdeyi gö · 
:~esine boğuşmalar içerisin · 
~ l'abat, huzür nedir bilin111eden 
"'lllfir tüketilecek falan. Zavallı 
~ ınuganniye de lngiltereye 
~ körüne itaat, bağlılık göste· 

~ ~bile reisi rolü yükletilmiş! 
i~eki bu propaganda çeşnisi 
;:!'terede memnuniyet ve oraya 
~ bazı yerlerde belki müsbet 
~uyandım. Fakat bu yerler 
~daki tesiri, menfi oluyor. 
~ taraftan müstemleke poli · 
~ sistem olarak değil de 

tılnala, ferdle muvaffaki · 
~ temin edebileceğinin, mesela 
~rd Sandersin öldüğü şayi olun 
ta kabilelerin ayaklanmasile feda 

-- ~ 

Aşk Senfonisi 
- ,_, __ -

Katerin Hepbörnü görebildik ? 
Katerin Hepböm ! Amerika vl 

Avrupada kaç senedir filmleri 
gösterilen ve kendisinden bir hay· 
li takdirle bahsedilen bu yıldızın 
bir filmini nihayet görebildik. 
"Yıldız,, sineması, onun "Kalbin 
kırılışı,, isimli filmini "Aşk sen • 
fon isi,, ismi altında bu haftanın 
programına aldı. 

Burada "Greta Garbo ve Mar
len Ditrihin korkunç rakibesi,, yo
lunda bir tarifle herkese takdim e
dilen Katerin Hepböm için, bu 
yoldaki reklam usulünü yolunda 
saymak mümkün değildir. O ne 
korkunçtur, ne de bu iki yıldrza 
rakibe! Yüzünün hatlan itibarile 
"1Iahi Kadın,, a benzeyişi bulun -
makla beraber, arlist olarak çok 
başkalığı, hususiyeti vardır. 

Artist! Muhakkak, ki kelime -
nin tam manasile artisttir. Hatta 
o derecede artist, ki beraber oy • 
nadıklan zaman Mari Beli gölge· 
de bırakan Şarl Buvayeyi, işte 
onunla beraber oynıyan bu Kate -

rin Hepbörn gölgede bırakıyor. had~ hudut vardır. Hele bu ko · 
Bu filmde kadın yıldız, erkek yıl mikleştiriş, tatsızlaştırışla atbaşı 
dıza hakimdir. Bu film Şarl Bu - beraber giderse ! 
vayenin dıeğil, Katerin Hepbörnün Danyel Parola, Fifi Dorsey, 
filmidir.! Katerin Hepbörnün çe· Marsel Yelle, Andre Berleyin di
virdiği filmler arasında, bu film ğer bir kaç rolü yaptıkları hu F~an 
en meşhuru, en iyisi sayılmadığı srzca sözlü filmde, Moris Şöval -
halde.... yenin aği':;ından çıkan açık, saçık 

Can Herşholtle Con Belin de bazı sözler, cinaslar da eksik de
rol aldıklan bu film, mevzu, sc- ğil. Mesela Maksimde etrafını a
naryo ve reji bakımmlanndan a • lan kadınlardan birile arasında ge 
leladedir. Film, İngilizce sözlü - çen kadife kaplı sedire ve şişman 
dür. Şarl Buvayenin İngilizcesi, lıyan kadınının zayıflatılmasına 
gayet kötüdür. Katein Hepbömün <lair konuşmalar! Bun lan olduğu 
kü bilakis! Mükemmel, tatlı, a - gibi sütunlarımıza geçirmekten 
henkli konuşuyor. Filmin müzik- çekiniyoruz doğrusu .Ve yalnız kı
sel cephesi de, oldukça kuvvetli - saca işarette bulunmağı tercih e -
d. d" ' ır. ıyonız .. 

Ruhi halet değişikliklerini, =="=5= .. ===,=, =="=T=.=. =L,=, ==. ==ma1=== 
uht lif 1 da b!llı:ı.kal kl ·· umer ve ur1r sıne a • m e an ar -:1 ı ar go!f .. . • 

t .. · ta b" rt' t "b" başa rında bu halta goıterilmuıne 
ermegı m ır a ıs gı ı - . . .. 

K te • H 00· ·· d h ·· btqlanan lilnJer halıkınJakı go· 
ran a nn ep mun a a us- .. .J::.J;..:;.:; •••• L-•· 
t .. f"l ı · · d t ta b 1 ti raf ve u-r--~muzu ocıırten ya-un ı m ennın e s n u a ge • 

/ 
LJ J .. _1 _ .. _ 

·1 • t · d .. O .zı arı, yannm Myı a 1111 CICCllOI • n mesı, emennıye eger. , oy • , 

nayışı san'at zevki duyularak sey- ="=ız=. =========== 
redilen bir yıldız! 

Bayan Necile ile Bay Hüeyin K• 
mal "Sevtla Oteli,, nde t 

rağmen sahneye, evi kadar, ha • 
kimdir. Lütfullah Süruri de, güç 
rolünü sesi ve jestlerile iyi başaıT 
yor. 

Fağfuri z:;ı.der rolünde Yaşar 
Nezihden biraz daha hareket bek
lemek hakkımızdır. 

Halk Opereti· her çıkardığı ye
ni eserle beraber hiç şüphesiz ile
riye dogm kuvvetli bir adım atı • 
yor. Kendi yağile kavrulan sade
ce sahne sevgisi ile ferakatle ç~ 
hşan bu grupu seyrederken göz • 
!erimizin önüne bir Avrupa sah • 
nesini, hatta Şehir tiyatrosunun 
operet kısmını getirerek arada nw 
betler kurmaya hakkımız: olma • 
malıd~r. Bir eser, bilhassa bir sah· 
ne, gördüğü rağbet nisbetinde 
yükselir. 

"Halk opereti,, nin gördüğü a
lakalı nisbette yükseleceğine ina· 
myoruz. , 
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1 Hikaye Musikinin Tesiri - Fransızcadan -

Bulgaristan 

Yeni kabineden Bulgar" 
lar ne bekliyorlar ? Güya, musikiciler birçok kadnr 

lara en güzel ihtirasları telkin e 
diyorlarmış. Boş laf l Hangi alet
ler bunu yaparmış? Saksifon mu? 
Akordeon mu? ••. Ha anladım, da 
vul olacak, muhakkak!... Ben, iş· 
te şöyle böyle, orta halli bir beste· 
ciyim. Roma mükafatnu da ka · 
zandığnn hade yirmi dokuz ya -
şımr bitirdiğim halde hiç bir ta -
raftan böyle bir talih doğduğu · 
nu görmedim. Aynaya bakıyorum 
da beğenilmiyecek, hoşa gitıniye· 
cek bir genç olduğumu da göre · 
miyonun. Her nedense, benim bu 
yolda taliim a~ık değil. Ama bu
nun için tasalanıyorum sanmayın; 
Bayanların cam isterse ... 

Ben kendi san'atnna,o kadar 
kendimi verdim ki, Paı-isin gürül 
tülü hayatından uzakta, şöyle yük 
sek bir yerde, kestane ağaçlan · 
nın gölgesinde hayallerime dala · 
rak çalrşma.k istiyordum. Küçük 
bir ev kiraladım. Bu evin ormana 
yakın güzel bir bahçesi, yasemin
lerle süslenmiş bir kameriyesi, 
bir de salmcağı vardı. İçinde ba 
na yetecek bir mobilyesi ile bir 
ae hizmet,çi buldum. Ha, onu da 
söyleyim: 

Hizmet.çi Ferrsol pek açıl{ göz, 
eli işe yatkın biri idi Daha ilk 
akşam bana bir kotlet ile nefis bir 
omlet pişirôi. Pek de hoşuma_ git· 
ti. Bu evin havası mı, temiz ışık • 
lan mı, cana değen ıessizliği mi, 
lier ne ise ilham perisi hemen ka· 
famm içine giriverdi. Uzun za · 
ınandanberi düşündüğüm, fakat 
bir türlü enini boywıa uydurall}a· 
dığım lirk, hayali bir besteye baş 
lıdnn. Aman efendim, o ne akış, 
o ne ahenkle ôoğı.ış ! Nasıl anla · 
tayını. 

Bir sabah öa piyanoda güzel 
b1r paııça ça.lıyordiım. O sırada 
pençerede bir çehre görmeyim 
mi? au kadar gariptir ki, musiki 
nin tesirile hayal gördüğümü san 
drm. Işte oracıkta, benden yrmi 
metre kadar uzakta, gemici elbi · 
sesi gjy.iruniş, başn\da bir bere, 
ho_şa gideeek tioy'da genç, ıevimli 
bir bayan bahç~nin 'divanna da • 
yanmıştı. Beni dinliyordu. Daha 
'da 'dinlemeıc istiyorau. Ellerimi 
pi~anodan çelfüıce, baş__ını pençe· 
reden uzattı. Bütün nazikliğile se
lam verereK'aearın: 

- Ormanların, ırmakların pe - nuz? Geçen yıl kocasını zehirle · 
rilerini davet eden sizmisiniz? miş, öldürmiiş. Ondan sonra da 

- Bunu neden ke§f ettiniz? birbiri ardı sıra iki üç sevdalısını 
- Neyi? da kocası gibi yok etmiş. Çok, 
- Peri seslerini musiki ile can çok tehlikeli bir deli imiş. Ben din 

landrrmak istediğimi? !erken tüylerim diken diken oldu. 
- Keşfetmedim, anladım. Bah Şimdi onu arayıp duruyorlar. Bu 

çenizde bir salıncak olduğunu da lunduğu yerden kaçınca babası · 
gördüm. Evinize ginneye müsaa· nın evine gitmiş, evlenmezden ön 
de eder misiniz? ce giydiği gemici elbisesini sırtı -

- Sizi davete cesaret edemez na geçirerek sokağa fırlamış. Kırk 
dirn ama, kapryr açmaya can ata· saat önce bu onnanda görmüşler. 
rmı. Ondan sonra izi kaybolmuş. işte 

Onümde bir reverans yaptı. bunları işittim. Herkes korkuyor. 
Sonra şunları söyledi: "Kimin canına kıyacak?,, Diyor. 

- Sihirli olan adaruzda,.Şeka- Bu sözleri dinlerken boğa · 
pir gibi söylemek Iaznnsa-bu ku- zım sıkılıyor, kalbim çarpıntıdan 
ğu yuvasında büyük bir zevk du· parçalanacak gibi oluyordu. Sor
yan bir kadının karşısında bulunu aum. 
yorsunuz. - Peki hel'kes böyle diyor, an 

Ben heyecannm tutmaya çalı - ladık. Ya sen ne diyorsun'? 
şarak ''hoş geldiniz, buyurunuz - Ben mi? Ben ne diyeceğim? 
bayan,, diyebildim. ı Bildiğime, gördüğüme bakılırsa, 

- Hangi kutlu memleketten herkesin yana yakıla anlattığı 
geliyorsunuz? korkunç delinin bahçedeki salın· 

- Venedikten sonra Fantaziyo cakta sallandığını söylüyeceğim. 
da seyahat ediyorum. Benim musikim de1 payıma bu na 

- Oyle ise bana Dojdan hava zenini çıkaıımş demek! 
dis vermelisiniz. a -nımwı ··--·=0 == =11=1= 

- HaşmetICı prens pek ihtiyar Son Posta aleyhine dava 
lamıştır. Bir fırıncının defterinde 600 

- Ya Otello? 
- Kendine bir hançer sapla • 

'dığmı biliyorsunuz. 
- Siz burada pek çabuk sıkıla· 

caksmız. Bu ne carum? Adi bir 
masa, sonra derin br sessizlik! 

- Burası sizin eviniz gibidir. 

lira rüşvet kaydi bulunduğuna da· 
ir Son Posta gazetesinde çıkan 
yazı üzerine müddeiumumilik ta • 
rafın"dan Son Posta gazetesi aley 
hine bir dava açılmıştır. Bunun ü 
zerine belediye namına dava açıl 
masmdan vazgeçilmiştir. 

Güreş birincilikleri 

(Sofya Hususi Muhabirimiz Yazı. 
yor"): 

Geçen seneki 19 mayıs kabine ve 
rejim değişikliğinden beri, Bulgaris • 
tan, anormal bir yaşayış mücadeJe.;;i 
içinde kıvranıp durmaktadır. 

5 - 6 milyonluk bir memlekette 
tam 42 tane siyasal parti yaratan (de
mokrasi) nin yapmı~ olduğu çirkin İŞ· 
lere karşı kan n milli Jıisleri hakkile 
kabaran Bulgar ordusu harekete ge
çerek, bütün siyasal partilerle. <Sob. 
ranyc) yi kapatmış, memleketin iç i· 
dare teşkilatını değiştirerek, temel 
.ra.,.asının ahkamını baş.'lşağı etmiş. 

(muvakkat lmnunlarla) diktatör ,.e 
kuru hir rf'jim kurmuştu. 

Kral Borise karşı sadakatsizlik 
göstermi~ olan Görgiye( kabinesi et
rafındaki cumuriyetçilerin tuttukları 
yanlış (monopol) ve (ihracat) siya • 
sası. senclerdenberi düzülüp kurul -
muş olan idari işlerin altını üstüne 
getirmiş ve bu acemi idarecilere kaş 
yapayım derken göz çıkartmıştır. 

lç siyasalarındaki muvaffakiyet • 
sizliklerinden maada, dış siyasada 
dn, Yugoslavlarla anlaşarak baş, başa 
vermiş olan Görgiyef kabinesinin yü
rümekte olduğu yoldan, bir menfaat 
husulü şöyle dursun Bulgarların mil. 
1i benliği eritilmek istenildiği anlaşı
lınca kabine düştü ,.e kral Boris, iti -
mat etmekte olduğu General Blatefe 
yeni ,.e kendisine sadık bir kabine teş. 
kil ettirdi. 

Emrediniz, hizmetçim bütün 'dilek 
lerinizi yerine getirir. Şimdi ge · 
lecek. Birlikte yemek yesek olmaz 
mı? Hizmetçi çarşıdan gelip sof
rayı hazırlayıncaya kadar biraz eğ 

Bir sene 1.arfında. üçüncü olarak 
Toşef kahine..~i 21 ni.c;anda iktidar mev 
kiir.e geldi, çar idaresi ile Bulgar r.ıil 
Jetine yeni bir temel yasası ve inti -
haplar kanunu vadeden yeni kabine, 
orduyu siyasetten uzaklaştırmak hu -
susunda hayli i~ler gördii i!::;e de, mem 

~. ı. c. ı. J~tanbul bölgesi güreş lıe- lt'keti normalleştirecek knt"i kararla 
11etı ba1kanlı11ından: ı · faaliyete geccmeöiği için i~tifa etmek 

lenmek ister misiniz? 
- Şüphesiz isterim. Bahçede 

salmca.ğımz ~r demiştim. Biraz 
saiıansam iyi olur. 

1935 - 1936 yılı bölge güreş birin- mecburiyetinde kaldr. 
cilikleri müsabakalarına 1-12-193:> Fakat, her şeye rağmen, Toşef ka. 
pazar günü Güneş klübünün _Kumka- binesi. memlekette önemli io:;ler de gör 
pıdaki İstanbul bölgesinde d~\.am e. medi değil .• 
dilecektir. Bir çok dağınık, san'at '\'e meslek 

1 - O gün 79, 87 ,.e ağır siklet mü- teşekkülleri organize edilerek müs • 
sabakalan yapılacaktır. takbel kamaraya namzetlerini göste -

2 - Tartı saat 10 dan 11 e kadar - rebilecek bir kılığa konuldu. 

Hizmetçi çarşıdan geldi. Aldı · 
ğı şeyleri bana göstermeyi adet 
eainmişti. Mutbaha çağırdı, git -
tim. Sepetin içindekileri birer bi· dı;· _ Müsabakalara tam saat 11 de 
rer çıkararak öğüp duruyordu. 
Sanki ben bir şey anlryonnuşum, 
yahut itiraz edecelmıişim. Onca 
pek önemli olan bu işi bitirdikten 

Ordu, kışlalara çekilf'rek siyasadan 
u1.aklaştırıldı. (Askeri birlil<) teşek • 
külüne dahil cumuriyetçi 1.a bitler ka
pitüle ederek bunlann ekserisi ordu -

sonra dedi kir 
- Ha, bakın ne diyecektim. 

Çarşıda anlatıyorlardı: Bir diva· 
ne bulunduğu yerden kaçmL~. A· 
ma, nasıl bir deli biliyor musu · 

başlanacaktır. 

4 - lştirak edecek güreşçilerin 1i -
sanslı olmaları şarttır. 

Güreş heyeti görülen lüzum üzeri. 
ne 2-12-935 pazartesi günü lstan -
bul bölgesinin bulunduğu Beyoğlu hal 
kevi binasında tam saat 5 te toklana· 
caktır. Heyetimiz azalarının o gün ve 
saatte mutlak surette hazır bulunma-
lannı dileriz. 

d :ı n tard ,.e ihraç edildiler. 
Her ne kadar, yeni Iföseivanof ka. 

binesi, ne ordunun, ve ne de, re.c;men 
mevcut olmayıp, hakikatte var olan 
partilere istinat edemiyen muvakkat 
bir kabinedir. Bulgarlar, bu kabineyi 
Bulgaristanı tam manasile normal ve 
parlamanter bir idare ve rejime ka -

1 Aradığım Kadın 7 
Ahmet Beyin anlattığına göre gün

lerce kendimden habersiz, bitkin bir 
halde yatmışım. Sıcaklık kırkı geç -
miş ... Bir gece nabzım topallamış ... J. 
kide bir vurmağa başlamış. Enjeksi • 
yonlar, haplar, tozlar fayda verme -
miş .. 

Dedi. 
Uykuzusluktan ve yorgunluktan 

sararmış olan Leyla ile beni yalnız 
bıraktı. 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı J 

Yazan : Kadircan Kafh 

Ateşi Leylanın kendic:ıi yakmıştı., 
Çayı da o getirdi. 

Onun da gö:r:leri şiş gürünüyordu. 
Yoksa o da benim gibi uykusuz mu 
katmıştı.? 

?ki dargın insan gibi ne konuştuk, 
ne de bakıştık. 

işini bitirdikten sonra gitti ve öğ
leye kadar bir daha görünmedi. 

Zaten onu büsbUtün kaybettiğimi 
anlamıştım artık .. Vanlması kabil ol· 
mıyan bir hedef bize ister beş adını, 
ister beş bin adım uzakta olsun, ne 
Carkr var? .. 

Onu düşünmüyordum. Fakat o her 
halde beni düşünüyordu. Yoksa kendi 
yerine her hangi bir hizmetclyi gön
derebilirdi. 

Ahmet Bey dediği saatte g~di. 
Sevgili bir hastaya bakar gibi beni 
sıkı bir yoklamadan geçirdi. Sıcaklı
frma b:ıktt ft: 

Bölem: 81 

Çıktı. 

Ba, dönmesi çoğalıyordu. Bulantı, 
bel ağrısı, dizlerin kesilmesi, ciğer • 
!erimin derinliğinde batıp batıp çıkan 
iğneler ... 

Ben de fena olduğumu 'anlamış • 
tım. Fakat ~aresini düşünmek ve yap
mak aklıma bile gelmiyordu. 

Sadece Ahmet Beyin emrine uy -
muş olmak için soyundum ve yatağı • 
ma girdim. 

Dalmışım .. 

Başıma soğ•Jk bezler, arkama ve 
önüme yakılar, pamuklar, Japalar 
konduğunu ancak hatırlıyabiliyorum. 

Bir uğultu .. Bir baş dönmesi .. Boş
lukta aşağı doğru bir uçuruma yu • 
varlanır gibi bir hal.. Karanlık, ka -
ranllk. .. 

.. * * 
Kendime geldiğim zaman ilk ola • 

rak karşımda Leylayı gördüm. 

O gece ölüm gecesi imiş.. Arasıra 
bir iki saniye kadar duran kalbim bir
denbire en son kuvvetini harcıyan, e
zik bacaklarını sürüyerek bir yokuşa 
tırmanan kedi gibi hamleler yapıyor • 
mus. 

Fakat ya büsbütün durursa!
Arkadaşlar başımda toplanmışlar. 
Çoğu ümitlerini ke.qmfşler n: 

- Artık doktorluğun yapacağı bir 
şey kalmadı. 

Demişler. 

Ahmet Bey son bir çare olarak sır
tımdan kan alınmasını ileri sürmüş. 

Ahnışlar ve işte o zaman biraz ra • 
hatlamışım, kalbimin Yuruşları dü -
zene girmiş .• 

Bir gün sonra da kendime gelebil
mişim .• 

Ahmet Bey bana: 

Leyla bu solgunluğuyla başka bir 
güzellik almıştı. 

Ayakta duruyordu. 
- Size .. Çok teşeküür ederim .. Bunu 

ntı.cnl ödeye .. bilirim?. 
Diye kekeledim. 
Çok bitkindim ve güçlükle konuşa

biliyordum. 
O bana doğru yaklaştı: 

- Su.cmnuz, konuşmayınız, iyi de • 
ğildir. Yorulmayın .. Ben vazifemi yap 
trm. Size de hastanede herkese yaptı

ğımı yaptım. 

- .... 
Onun yüzüne Ye söz söyleyişine ba· 

kıp kalmıştım. 

Sonu ölüme Yarması kabil olan bir 
hastalıktan kurtulunca. insan hayata 
daha büyük bir kuvvetle sanhyor. O· 
na böyle bakmak, onunla böyle bir ar. 
kadaş gibi konu~mak ta ne kadar tat-
lı!.. • 

Leyla devam etti: 
- Zaten buna ben sebep oldum. 

Onun sözünü kestim: 
- Fakat, hayır... v-
0 da benim sözümü kesti: 

ak .. 'd'l ·u'k6ııet1' ,·uşturac zan ,·e umı ı e, s 
karşılamaktadırlar. ,,. 

Yeni kabineye, sü bakanından,. 4" 
da (orduD mensup) hiç bir bakl11 

hil değ .. r. . ff 
Köseivanof kabinesi, meınufill , 

iş kabinesidir. Ye neşrolunan Pr!, 
ramdan da anlaşıldığı üzere yiirö 
ceği yol da bellidir. , 

Hükumetin neşretmiş olduğu r ı,.r 
programda yazılı değilse de, BU , 
işlerini takip etmekte olanlara "'~d 
llımdur ki, yeni kabine sene1erd~11 •r 
tadilata uğnyamıyacağı söyleıtıP ._. 
ran eski Tırnadu temel yasasını f p, 
dilik karıştırmıyarak, yalnız intih~. 
lar kanununu yapacak, mesleki te,Jt• 
küller namzetlerinden ~eçilecek 0 

,. 

yeni kamarayı toplıyarak bunun~, 
zorunda i4'tifasını vereeek, ,.e par ttl 
men tonun ayıracağı yeni parliın~~', 
hükQmet ve rejime mevkiini terkeu 
cektir. ,,; 

Şimdi Bulgaristandaki iç s~!_.
mücadele şu safhaya dökülınUt- · 
Bir taraftan, Muşanofun Başba~ 
Jı~ı altında Bulgaristanı 1930 ti 
1934 ~enesine kadar idare etmiş ol._ 
(milli blok) partileri, geniş sos1•U:,. 
lerin de iştirakile bir (milli deıno1' • 
tik cephe) kurmağa çalışmakta ,·e b 

. l\t. 
maksatla aralarında sık, sık mü.~ di-
relerde bulunmakta oldukları gtbı. ~· 
ğer taraftan da. eski haşbakan J.lt"' 
sandr Çankof taraft.ırları snflıırı 

. ı:ı• 
sıklaştırarak müstakbel BulgariS , 
idaresini ellerine almağa hazırlll11 

maktaclırlar. tJI 
Parl<imanter reı'im bu iki ku'""r. 

• 1 -cephe ve partilerden bakalım haıtl 
sini iktidar mevkiine getirecek? 

Bunu, yl'ni intihaplar kanununu= 
nrilecek şekil ,.e kıyafet, \'C o~~ 
sonra yapılacak olan meh'us inti~~~ 
larında kazanılaeak olan muvacJ...
yetler belli edecektir. 

Yeni Köseh-anof kabinesi, dış sb~ 
sada, hiç bir değişiklik olmıyacait~ 
bütü komşu ve uzak devletlerle d 

0 
Ye hoş geçineceğini söylemekte ,·e b ,,, 
dostlukların en hasında da Bulgar 

~ u -Yugoslav kardesliği ile, bilakard 
1 .. e # 

şart Uluslar Kurumuna bağlılık g 
mekte olduğunu ilan etmektedir. 

!ti. Nccmcddi1' 

--------
Akay tarifesi değişti 
Akay idaresi, Kadıköy ve ada: 

lar hattında ilk kanunun birin.~ 
gününden itibaren kış tarifesı 
tatbika başhyacaktır. Yeni varuf 
tarif el eri iskelelere asılmıştır. 

çum nr. Son sözü söylememeliYdiflll 
.Ne ise .. Geçti .. Eğer kurtuJmasaYd1 

; 

nız o kadar üzülecektim ki... Bu 811 

beni bütün hayatımda za\"allı yaP • 
mak için yeter ve artardı. , 

Kolumu güçlükle kaldırdım. O~d 11 
yorganımr biraz daha çeneme dofr 
çekmek için uzanan ellerini tuttu'°' 
Kalbimin üstüne bastırdım: 1 r• 

- Dursun ... Burada dursun bu 
ler ... 

Diye inledim. rfdl 
- Peki .. Peki.. Fakat rica ede , 

konuşmayın! .. 
Yanıma oturdu: e • 

- ımerim göğsünüze ağırlık ver 
cek. Başın11.a koyayım. '\ 

Dedi. kf" 
Cevap vermek için dudakl:ırıın bU. 

mıldanıyordu. Şahadet parınağııt• 1 

züJen dudaklarına götürdü. l 
Sustum. . de e1-
0nun bir eli alnımda bir eh ' 

!erimde idi. 
Gözlerimi yumdum. . JdS• • 
Yeniden hayata doğan bır f 

dan ne farkım vardı.? dalllf 
Neden bu kadarla kalmıyor !Jtll 

lşte bu da saadet .. lşte şimdi ~; ftif 
mes'udum. Ah bu şimdiki Jtalfd b~ 
bozulmasa! •. Mademki daha. ço 

- Hemen yatınız ... Sakın dışarı çık-
mayıp!.. 6-. · 

Hep o ... 
Sağımda, solumda, ve önümde n 

başımın içinde, her yerimde o .. 

- Hayatınızı yüzde doksan Leyla 
Hanıma borçlusunuz. Size karşı en 
f yi bir anne bile bundan iyi."ini yapa
mazdı. Kendisine teşekkür etmeli.si • 
niz ve bir daha delilik edip te gece
yt hem paltosuz hem de sokaklarda 
geçirmemelisiniz. Hele hiç içki içme • 

- Rica ederim susunuz... Ben 
.smıuyorum. 

de . Jamıyacağım, neden: 
- Yeter! .. 

Dedi. 
Ocaktaki odunları oynattı. O, benim için bütün bir hayattı. melisiniz!.. • -- - -

- Susmayın! .. Susarsanız, ben ... 
- Peki .. peki ... Ne diyordum .. Su -

Dememeliyim? ... ::__-t 
'( .4 rkall u-1,. 
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Q1l Yüzden on sekiz yaşında genç bir 
kız zehirlenerek öldü 

'il~ ıthı 3nce lııgilterede 
~ ltlda Jatmda bir kız kaı yol
~~en kanı zehirlenerek 

Lir Bu hldlae Jngilterede umumi 
)~lka uyandırdı. Bilhusa kaş 
~ ve her kata huıuıi bir ıe· 
' •tnnek adeti kadınlar araım
~ fazla rağbet gördüğü için 
'-1 •

1 
a.. ıa.zeteleri hadiseyi bütün 

~ ltıyle kaydetmiılerdir. Bun 
~ •ıılatııına göre hadiseyi tet- · 
~eden Doktor B. T. Roıe bir
~ ~ önce beyanatla buluna
'-1.ı·-ı. yolmanm "Son derece 
~!kelı bir moda,, olduğunu söy-

ıttir. 

~ ll.ıııuıııa beraber başka doktor
tehı· bıı derece ileri gitmeyerek. 
~ ıkenin temiz olmıyan cımbız~ 
ı~llanılmasında olduğunu an

)ol .... t~a.rdır. Bundan baıka kaş 
~ kan çıkmasına sebep olur, 
d, hit Jolunan kaılarm bitiıiğin
' .. yara veya bere bulunursa 
telcti!.ore ihtiyat göstermek ge-

nald Bamfild adını taııyan bu a· 
dam, katı yakanın damarlar üze
rinde yaptığı tazyik yüzünden öl-
müttür. ' 

Hadise, galiba ilk defa vuku~ 
buluyor. Hakikatte artık kolalı 
yaka ile kolalı gömlek kullanmak 
zamanı ıeçmif sayılır. Bunla1'ı 
ancak erkeklerin koyu muhafaza
karlığı devam ettiriyor. 

Bir kere bu yakalar, sıhhate 
aykındrr. Çünkü damarlan taz
yik ediyor, ve teneffüs cihazı üze
rinde baskı yapıyor. 

Sonra bu yakalann hiçbir gü
zelliği de yoktur. Gerçi bunların 
panl parıl beyazlıiı göze tazelik 
hiaai verir, fakat yumup.k yaka 
ve gömlekte ayni hissi verebilir. 

200 Milyon /eylik düğün 
Paristeki Koti pudrası fabrika

törü Möayö Koti, kızı Matmazel 
Kotiyi geçen hafta, Bükreıte çok 

Akitanya vapurunda yolculuk 
geçer? Bir vapur mu, yoksa 

dakikaları nasıl 

bir şehir mi? 

Triyesteden sonra gündüz gö • 
zü ile Venezyay ageldi.k. Büyük 
aşklara beşiklik eden bu güzel il 
insanda çok iyi izler bırakıyor. Ta 
biğat (tabi.at) ın güzel yarattığı 
bu ili insan eli daha. ziyade rötüş 
yapmış. Burada trene bir lngiliz 
bindi. Istanbuldan deniz yolile ge 
len ve dinlenmek üzre 1ngiltereye 
giden bu za.t Türkiyede bir resmı 
vazife sahibi imiş. Çabuk tanştık. 
Parise kadar beraber vakit geçir 
dik. lsviçreye doğru çıkarken sağ 
da solda o kadar güzel göıiinüşlü 
göller, yam~çlar vardld, bakma
ya doyulmayor. Sıra tünellere geJ 
di. Anılmış Semplcn tüneline gel· 
diğimiz zaman gece olmuştu. Za 
ten Milanodan sonra hava boz -· 
muş ve yağmur izleri başla.m§tı. 
Tünellere geldiğimiz sırada o hey 

bir tek çizik de bulamazsınız. Bir 
romorkör eşyayı ve postayı birisi 
de bizi aldı. Limandan çıktık. 
Posta dersem aklınıza bir vagon 
dolduracak kadar bir şey gelme · 
sin, ~ağı yukan binden fazla bü 
yük çanta var. Romorkör de bi . 
zim şirket va purlarmdan büyük 
ve anbarlr. 

Biz Turist sınıfında 450 den 
fazlayız. Birinci ve üçüncü mevki 
yolcularım da hesap ederseniz bu
günkü vapurla yola çıkacaklann 
sayısı bini geçer. 

İngilizlerin bu sıradcı en büyük 
gemisi olan Akitanya koca bir }'Ü
zücü il.. BugÜnlerde sür'ati hak • 
kında münakaşalar geçen daha 
büyük bir gemi de bitmek üzere
dir. Bu Almanların Bremeninden, 
Fransıızlarm Nonnandie'smdan 

rincaya kadar bir çok vakit geçi ~ 
rici eğlenceler var. Bann arkasın
daki salona da iki masa tenisi kon 
muş. . 

lki gecede bir sofrada kotiy • 
yanlar dağrtıldı. Geinin büyüklü • 
ğü hakkında siez bir fikir vcrıneK 
için şu kadar söyliyeyim ki baca • 
lann altında olan birinci mevki 
güvertesinin üç dönümü bir mil • 
dir. Bir defa dönerseniz 617 met • 
re yol gitmiş olursunuz. Yalnız bi
~im yemek salonunda on beş gar .. 
son iş tutuyor. 

Altı gün kara :yüzü gönnediK, 
başka gemiye d~ rastlamadık. llk 
üç günü oldukça. fııtmalı geçti.. 
Hiç bir kuvvetini yerinden knnıl· 
datamıyacağmr sandığımız koca: 
gemi sağa sola vurdu, ayık dur .. 
maya çalışan sarhoşfar gibi ken ~ 

~ kaılarmı sinema yıldızları
lr.d "-tlanna benzetmek iıtiyen 
d~Iar, her feyden önce kullan
' rı cımbızı iıterilize etmeli, 
ıftt ltrı ondan aonra kullanmalı-

zengin bir tüccar olan Fan Federi ~Hi"~~i_J~__,:=~~~=~~~~=~~~!!!!!!~~!!!!!_J!~~.:_~~--~~~ 
ile evlendirmiıtir. Romanyada ,• 

~ Katlanm yolmadan evvel 
ı°" ların etrafını ispirto veya ko
dıt~" ile temizlemek de faydalı-

._. '8utGn bunlara rağmen kat mo
"-1 ~e!iımit bulunuyor. Kalem 
~ ııbı ince kaılar, artık kadm-

ll botuna gitmemektedir. 

~rç.i ıinema yıldızlan fotoğ
~ bir takım ıebepler yüzünden 
~ltf1-rıuı yolmak mecburiyetinde
MtQ er. Fakat muhit içinde güzel 
~ llın.ek iatiyen kadınların bu 
kt..._-lde kqlarmı incelbnelerine 
-.. ~Yoktur. 

,
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[ünkü fotoğraf adesesi karıı· 
1-. 'kÜzel görünmek ayrı, insan· 
d~ içinde güzel görünmek ayrı· 
'katların tabii şekli ise kadın
"' ıi?1asma daha fazla ifade 
ıt_Jahaıyet verdiği anlatılmıf, v~ 
"'• _rnların çoğu katı yolmaktan 

ınceltmekten vazgeçmi,lerdir. 
)\ llugün kaılan düzeltmek için 
dtt~ılan bütün if, tabii hatları 
ıleınekten ibarettir. 

katr yakalar insanı 
öldürüyor! 

~::a çıkan Deyli Ekspres 
)ot: tıbbi muharriri yazı-

''B· btr ırkaç gün önce kolalı katı 
. Yaka bir adamı öldürdü. 

dillere de1tan olan bu evlenmede. 
kızın babası oğlana 200 milyon 

·Ley ile on milyon Leylik bir yat 
hediye etmiıtir. 

1936 Olimpil}adı için 
3, 400, 000 bilet 

1 Ağustos 1936 tarihinde Ber
linde yapılacak olan Olimpiyad 
müsabakaları için Almanlar, mil· 
yonlarca mark aarf ederek büyük 
hazırlıklarda bulunmaktadırlar. 

16 gün devam edecek olan mü 
ıabakalan seyre gelecek olanlar 
için 800 çeıit, ve 3,400,000 adet 
bilet hazırlanmaktadır. 
1Ağustos1936 günü, Potestam 

kiliıeıinin çanlanndan ~ıkacak o
lan, ve hususi ıurette hazırlanan 
havanın nağmeleri albnda, 10,000 
kız ve oğlan Olimpiyad için hazır
lanan damı oyniyarak Olimpiya. 
dm açılıtını rapacaklardır. 

Dünyanın en bül}ük 
pırlantasını ,,yıkadılar,, 

İngiliz Kraliçesine ait olan 
dünyanın en büyük, (Kohinor) ve 
yahut (Dağların aydınlığı) namı 

verilen, pırlantaııru her sene Lor.· 
dradaki Bukingam aarayrndan a
larak yıkayıp temizlerler; ve ge
ne büyük ihtimamla, aaraydak: 
Kraliçenin odaıma yakın bir yer
de olan huıuıi mevkiine yerleıti 
rirler. 

Bu sene de (Kohinor) bir oto
mobille, dört ingiliz polisinin 
muhafazası altında kullanılarak 
(Komeraiyal Roa) sokağındaki 
en methur elmasçıya gönderilmi~ 
ve yıkatddıktan sonra mutat usu] 
veçhile saraya getirilip yerine ko 

SaltilJm "'n1Jıfımı% nralarJa bizi tqyi eden lere karfı 
öetll aağlaraa c;akan şimşeklerin l daha büyükmüş. imdilik Amerika dini zorlaaı aurau. Sonra liava VE! 
göz alan aydınlığı görünüme yılın sür'at rekoru Nonnandiyada. yağmur yatıştr. Amerika sularına: 
(dehşet) veriyordu. Akitanyada iki orkestra, bir si- yaklaşıyoruz. Hava soğuhian bir· 

Gecenin karanlığı içinde tüy nema, bir postane, bir telsiz istas- dıenbire sıcağa döndü. O kadar ld 
Ier ürperten bu çakmtdar ve gü. yonu, bir sürü asansör, her sınıfa bir çok kadın yolcular güverteye 
ıiiltüleri doya doya seyrettim. Er mahsus yemek salonları, kitap ev- mayolarla çıkıp güneş banyolan • 
tesi sabah gözümü açtığnn zaman leri, barlar ve birinci mevkide dört na ba~ladılar. ,, 
treni Sen nehrinin kenarnda ko · turist nırufmda iki de ufak ma - Dr. Cemalettin Or 

İstanbul Tapu Müdürlüğünden: 
Edirnekapı kurbinde Karagümrükte 

Löküncüler caddesinde eski 23 ve yeni 
31 ve 31/ 1 No. lu iki dükkanın muame • 
lei intikaliycsi için tapu idaresine mu .. 
racaat edilmiş ve bu dükkanların kaydı 
tapuda mevcut olmadığından mahallen 
tahkikat icra kılınacağından on gün bu 
dükkanlara tasarruf iddiasında bulunan 

~r buldum. Onun tarifcdemiye . ğaza var. Krravatnmza kadar bir 
ceğim, kendine mahsus bir rengi çok ihtiyaçlanmrıı vapurda bu -
var. lki kıyısr Fransızların ince labilirsiniz. Her gün de bir gaze
zevki ile süslenmiş köşkler, çiçek te çıkanp yolculara dağıtırlar. 
bahçeleri bezeyor. Ona sıra koru Bunda günün en önemli telgraf 
lar, kır gazinoları göıiilüyor. Onü. haberleri~i, bilmeceleri, hikaye -
arkası kalkık nehir sandallari. ile lerl, spor yazılarını bulursunuz. 
balık tutmaya ~ıkanlar. Parisc Her gün bir film gösterildi, 6 giin 
yaklaşıyoruz. Evler sıkl~yor. Sağ süren yolculukta üç balo verildi, varsa vesaiki tasarrufiyelerile birlikte 
dan soldan gelen demır yollan bir boks maçı yapıldı. Karı koca İstanbul Tapu Başmemurluğuna mUra .. 
brbiıine kavu.5uyor. En sonra Li: gezgin iki zenci Amerikalı iki kon caat eylemeleri ilan olunur. • 
on ganna giriyoııız. ser \•erdiler. Güvertede tenise va- ________ <_v_._N_o_. _11_44_2)' 

Oh'Uduğunuz birçok kitaplarla, 
romanlarla tanınmış olan Paris . 
ten laf açmayacağım. Amacım si 
ze asıl Amerikayı, hakkında ya · 
lan yanlış birçok şeyler anlatılan 
yeni dünyayı tanıtmak olduğu i· 
çin buralarım krsa lcesiyonıın. 

Yine sıcak bir ağustos gününün 
sabahr, beni uğurlamaya gelen bir 
kaç arkadaşla Senlozar gannda . 
yız. Bizi Akitn.nyaya binmek üze 
re Şerbour,g limanına götürecek o 
lan hususi bir trene yerleşiyorum. 
Tren yurtlarına dönen Amerikalı 
seyyahlarla dolu. 

Paristen Şerbourga kadar yol· 
culuk dört saat sürdü. Şerburgda 
herkes trenden elini kolunu salla 
ya sallaya indi. Bağnjmı orada bı 
rahiı. Onları daha sonra kamara 
larrmrzda bulduk. Gezin işleri o 
kadar iyi kuııılınuştur ki bir men 

Bü .. k traruatlantiklerden biri Nevyork limanındQ 
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Habeşler Somali ve 
Eritreye girmişler 

/ta/yanlar dün Daggobur'a 
bomba attılar 
~~--------~~-

Londra, 29 (A. A.) - Siyaıa.l J 

çevenler, Makalle bölgesinde ya· 
kında süel hareketler yapılacağı
na dair olan haberlerden hiç de 
teheyyüç duymamaktadır. İngiliz 
ıüel müteha111slan, yağmurlar 

mevsiminden evvel İtalyanların 
Gondar istikametindd ilerlemele
rinin imkansız olduğu mütalea · 
aında bulunmaktadırlar. 

MAREŞAL BADOGLIO 
ASMARADA 

Aıma.ra, 29 (A. A. )- Maretal 
Sadoglio, Maaıaoua' dan buraya 
aelmittir. Mareple, bir müfreze 
asker refakat etmekteydi. 

Marep.I BadoglioJ Aamaraya 
hareketinden evvel Vienna vapu
runda Mareıal de Bono'ya veda 
etmittir. 
MAKALLE, GORAHAI, GUER. 

LOGOUBI HABEŞLERiN 
ELiNDE 

Adisababa, 29 (A. A.) - Süel 
durum hakkmda haberler müp . 
bemdir. 

Resmi çevenler, İtalyan tekzip
lerine rağmen, Makalle, Gorabai 
ve Guerlogoubi'nin istirdat edil • 
mit olduğunu teyit etmektedirler. 

Halkın kuvvei maneviyeai fev· 
kalade yerindedir. Bir çok çeven
ler, Ras Desta'nın krtalarınm So
maliye girmit olduğunu, Moıadİ.I· 
cio'ya doğru yürümekte bulun -
duğunu ve Raa Seyyum kıtaları • 
nm da Eritreye girmit bulunduk
larım söylemektedirler. 

Halkta Habeşistanm harbı kay
betmeai ihtimali mevcut olmadığı 
hissi hasıl olalıdanberi ıulh mü • 
zakerelerine girişilmeai ihtimalle
ri şüpheli bir hal almııtır. 

iT ALYANLAR TEMiZLiK. 
TEN BAHSEDiYORLAR 

Makalle, 29 (A A.) - Cephe 
hattında ve bilhassa cephenin Ma 
kaile • Dolo kıımmda yapılan dü
zeltmeler, teıkilat yapmak devrin
.den süel kuvvetlerin yeni mevzi. 
ferde himayesini istihdaf devre -
ıine intikal edilmiı olduğunu pek 
ala anlatabilir. Bu düzeltme, ltal
yan münakalat hatlan boyunca 
akınlar yapılmasının önüne geçe
cektir. Bütün cephe üzerinde tam 
bir faaliyetle yapılan bir temizle
me ameliyesi sırasında İtalyan 
kollan, Habeı kuvvetlerinin dar· 
ma dağınık ricalinden ıonra kal . 
mıt olan müaellah dütman kuv. 
vetlerini geri ıürmü§tÜr. 

BiR HABEŞ KAMPI 
GORMOŞLER 

Aımara, 29 (A. A.) -Aacian
gui gölü üzerinde yapılan bir ke -
tif ım:ıaında ltalyanlar, bir düt • 
man kampının mevcudiyetini gör
mü!ler ve bin kadar Habeı askeri 
üzerine mitralyöz ateıi açmıılar
dır. Habe!ler dağılmıılardır. 

ERITREDE BiRiNCi iT ALY AN 
KOWRDUSU NE YAPIYOR? 

Adigrat, 29 (A. A.) - Birinci 
kolordu, Eritre kolorduau ile ıiyah 
ıömleklilerin birinci fırkasının ı 
Gheralta ve T embien'i temizle . 

meleriııi koJayJqtırmak için Do . 
lo • Makalle böigesini iıgal etmiı· 
tir. Mariolti kolu, knt'i bir harp 
vermek makaadiyle, Degjiac Se . 
bat'ın kıalarını ı:.raıpakadır. Deg· 
jiac Seba, timdiye kadar çarpış -
ma.kan kaçınmağa muvaffak ol . 
muştur. 

YENi MAREŞAL NE 
YAPACAK? 

Tigre cephesi, 29 (A. A.) -
Havas Ajansı aylarından: 

Süel çevenlerde pek yakında 
Pariste diplomatik bir anlqma 
vücuda getirileceği teklinde pek 
nikbinane bir takım ıayialu do
lqmakla beraber, aynı çevenler, 
Mareıalin gllya hiç birfey olmıya
cakmıt gilii hareket edeceğini ve 
büyük bir muharebe yapmak üze. 
re İtalyan ve Habet ordularını 
temasa getirmeğe uğrap.cafını 
beyan eylemektedirler. 

WAL- WAL HABEŞLERiN 
ELiNDE 

Harrar, 29 (A. A.) - Röyter A 
janaı aytanndan: 

Burada yapılan resmi beyanata 
ga:re, Habet kuvvetleri WaJ. Walı 
iıtirdat etmiılerdir. 

HABEŞ iMPARATORU DES. 
SIE'DE KARARGAHA GiTTi 

Adiaababa, 29 (A. A) - im -
parator dün sabah Deuie genel 
karargihma hareket etmif tir. Se
yahat bir otomobil kolu ile Anko
ber ve Adambo yolu üzerinden 
yapılmaktadır. imparatora yakı -
nmdan 12 tahsiyet refakat etmek 
tedir. Bir telsiz telgraf istasyonu 
ve poıta ve telgraf idareai tara . 
fından hazırlanan bir aeyYar poı
tahane tesiı edilmiıtir. Yolun bir 
kıımma kadar imparatora refakat 
etmit olan veliaht, imparatorun 
gaybubeti esmumda hükUmeti i
dare edecektir. 

Otomobil kolu 23 araba ve kam 
yondan mütetekkildir. Yolun ya· 
nıında imparator ve maiyeti ıe • 
ceyi çadırda geçirmitlerdir. Des
sie' de, bomba tehlikesine karıı ye. 
raltı mahzenleri bulunan eski P.· 
toda ikamet edecektir. Bizzat fe
hirde hava tehlikeaine kartı çok 
iyi tertibat almmıı bulunmakta • 
dır. Şehrin bütün etrafı 75 mili • 
metrelik modem hava mukabil 
toplariyle çevrilmittir. imparato
run Deısie' de yalnız on ıün ka . 
dar kalması muhtemeldir. 

HABEŞLER DÜŞMANIN ZAYIF 
TARAFLARINI BiLiYOR • 

LARMIŞ 

Adiıaba, 29 (. A.) - lmpara. 
torun genel karargiha hareketi 
eınaımda, halk kendisini pek zi· 
yade alkı§lamııtır. 

Umumiyetle düıünüldüğüne gö 
re, imparatorun p-enel kara.ıııihta 
hazır bulur:;nuı, savaıa yeni bir 
tekil verec_!~ ve Habetler tedri • 
cen mukabil taarruza geçecekler
dir. 
Habeş kumandanlığı, İtalyan 

mevzilerinin zayıf taraflarını pek 

Antalyada anıt 
(Üstyanı Birincide) 

Bwıun modelini hazırlamış o
lan heykeltraş, şimdi Ankaradaki 
emniyet anıtım tamamfamakla 
meşgul olmakiadır. 

Antalyada yarlacak granitten 
anıt, 38 metre uzunluğunda ve de· 
niz kıyısında olacah-tır. 

Pek dıikkate değer bir manza · 
rası olacak olan bu anıt, denizin 
yüzünden 50 metre kadar yüksek 
bir kaya üzerine dikilecek ve de
nizde ta uzaklardan görülebile -
ceJ....fu. 

Antalya anıtının kaidesi üze
rinde Atatürk'ün kabartma bir 
heykeli ile asker ve yurdu temsil 
eden figürler bulunacaktır. 

Bunun üzerinde yine granit • 
ten büyük bir sütun ve bu sütunun 
üstünde on metre yüksekliğinde 
bir bronz kurt heykeli bulwıacak
tır. Enerjik çizgilerle gösterile -
cek bu kurdun başı Akdeni~e doğ 
ru olacakt:rr. Kayalardan itibaren 
bu kısım 38 metre yüksekliğinde 
yapılacaktır. 

ANKARADAKl EMNiYET 
ANm 

Heykeltraş Torak'm şimdi meş 
gul olduğu Anka.radaki Emniyet a 
nıtmm Yenişehire bakan kısmı ya 
pılmaktada. 

Evvelce de yazdığımız gibi, 
Emniyet amtmm bir yüzünü ta • 
mamlıyan önceki heykeltraş Bay 
Hanak ölmüştür. Bugün bu anrtı 
tamamlamakta olan Bay Torak'm 
anlattığma göre her §eY. niMn a • 
ymda bitmi§ olacakbr. 

Emniyet anıtının üst Jr«smmda 
6 metre yükBekliğinde Atatürk'ün 
kabartma heykeli ve iki yanmda 
e8k.i ve yeniyi g6steren figürler, 
memleketin Atatürk'e saygısını ve 
kuvveti ifade eden iki diğer fi • 
gür vardır. 

Anıtın alt ve yan kısımların -
dan birisinde, endüstri, ilim, san'
at, kültür ve el işlerini gösteren 
mesboJik figürler görülmektedir. 
Diğer kısmı ise ziraati temsil e • 
diyor. 

Bay Torak Eski.şehir için de 
altı metre yüksekliğinde bir Ata • 
türk heykeli hazırlamıştır. 

Bir iki güne kadar Ankaraya 
dönecektir. 

iyi bilmekte ve dütmanm faik ol. 
mauna raimen muTaffak olacak· 
larını ümit etmektedir. 

DAGGOOBOUR'A ısoo BOM-
BA ATTILAR 

Adisababa, 29 (A. A.) - Rea
mt bir bildirik, dokuz İtalyan uça· 
ğının dün Daggoobour'u (cenup
ta) bombardıman etnıi,, yüzlerce 
ve hatta bazılanna aöre 1500 bom 
ba atmq ve bir kiliseyi tahrip et
mit ve birçok kimsenin kiliaenin 
ankazı altında kalmıt olduğunu 
bildirmektedir. Yaralı aıker yok· 
tur, çünkü bu askerler timdi artık 
iyi antrenöman yapmıt bulunu . 
yorlar ve hava taarruzlarına kartı 
kendilerini himaye etmeyi mükem 
mel surette biliyorlar. 

Süel çevenler, ltalyanlar tara . 
ftndan yapılan !İddetli bombard1· 
m an, ltalyanların Ogaden cephe-
ıinde yapacakluı bir hareketin 
başlangıcı olabilir diye endite et· 
memektedirler. 

Roma, 29 (A. A.) -Röyter ay. 
tarından: 

OOUAL-OUAL HAKKINDA 
TEKZiP 

Oual - Oual'ın Habe§ler tara • 
fından istirdat haberi, resmen tek 
zip olunmaktadır .. J · · ~·· · ··· .. 

Haftada bir dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(V•tıam Birlnciü) 

1 

da Pariı yolu ile Londraya Jits!Sltr; 
Fra~ıu; Bank~~dan ~açan aım:ıa· giltere kralı ile konUJ!llUJt JcW,. 1ıt' 

nn miktan her gun artmaktadır. Eger arasında yemek yerniıtir. :Porteki' tıif 
Bank dö Franı tcda\'Wde.ki evrakı nak.. gilterenin en ~ki milttefild ol&JS 
diyenin bir kıımmı kaldınp para mik· memlekettir. Eski umantarda M~t 
tanru araltmamıt olaydı altın kaqıhğı ktwıını riyaret kaadında bul~..-, 
y~zde y~tmil ~örtt~cn . daha. qairya İngiltere Kra.L.nrn ziyaretine ~~ 
dll§eCekti. Hazınenın ııddetlı sıkıntısı dan bqlamaar bir anane hükıftül' teb!i• 
bir _de.recededir. Hüktlmct kendi na.ı:nr. İngiltere Akdenizde bateöıtereı' ~ 
na ı~tikru yapa.madrğt için belediyeler ke üzerine doğrudan dofruy&t. ı,ıt 
vcsaır ya:1 ~esmt müeueseler nam ve dolayıaiyle Akdeni.ı muvu~ ;.at' 
hesabına .ıstikrazlar yapttrarak bu at• rolü olan memleketlerde gönJ~iiSI ,oıı" 
k~ttya bı~ dereceye .. kadar ~e bula. ~iği gibi aükiı.n ve istikrar terıııtı _ ... a. 
bilme.ktedır. Bank do Frans ın ve ser· ge karır vermi! olduğundan Y~ 
rr.ayedarlann adamı olan Laval bu hu. tanda olduğu gibi Portekiz;de de ~ 
ıuıta fevkal!de teshilat görmekteyse den krallık idaresinin teıisiıti ~ .,.. 
de bu vuiyetin uzun .ıaman devam menfaatına uygun bulmuıtur. ~irili' 
edemiyeccği anla11lmaktadJr. Devlet Portekiz de ıenelerdenberi bir':-_. 
masrafları asgari dcr«eye indin1mittir. aarfettif i mesai net.ic~si olarak ;,,.Jt Jl1I" 
VerciJer de çok ağrrlatmtf bulunmak· ziycti gereği gibi ıslah eylcıniftit· ~ 
tadır. Onun için bundan sonra ne mas- dan •onra halk nizam ve a.aayitin SiJı" 
ra!1an daha riyade indirmeie, ne de ve kıymetini takdire başlamtttıı'·. ?Of° 
vergileri artırmağa imkln kalmamıştrr. cnaleyh ~imdi !ngfücrc hükuaıetlt ~ 
ihracat ve ithal!t ticaretlerinde mUte.. tekizde dahi krallığı yeniden ltOP'ol-
madiyen tenenUl cörünınektedir. Ver· için hurrbk hareketleriyle mefl"1~ 
gilerin haıılatı da tahmin edilen mile.. maktadır. Şüphesiz yakmda bu , 
tarlan bulımamaktadır. En aonn İtal· lıklann maddi neticesi meydanı 91' 
ya aleyhine sanksiyon kararının tatbL caktır. \ 
lana batlaıtma&ı Franaız ticaretine ye- ltalga altın topluyor lf 
ni bir darbe vurmuıtur. Yalnu: Pari• Birkaç gün evvel bir dostum bff...afl 
tehrinde ttalyadan gelen yiyecek ve lomat ile arasında geçen ~ir ıcon~ 
içecek nev'inden eıya satan ticaretha. anlattı: Bu diplomat bir Avrupl ,rlf" 
neler kapanmak mecburiyeti.'lde kal • hattna l':a:ulanmaktaynu~. Ve bU . ıOI• 
mrıtrr. Şurasr dikkate değer bir h!di. hat içio en kıEa yol İtalyacian ge~ .. , 
sedir ki yalnrı: bir Fransu: gilmrUğUn. mu~. Diplomatın her nedense ı 1 

den İtalyaya bir eünde on bet ton 11ik. yolundan gitmek fatcr.ıcdiğir.i arıl•~ 
!etinde y8vmi gazete gitmekteydi.Fra.'lıız c:a dostum §U suali 1:0:-mut: dtf• 
frangmda enflbyon, yahut devalüas • - Azizim, İtalya yolu çok ]cl9' 

yon vukuu muhakkaksa da bunun ne Neden oradan gitmiyorsun? 
uman olacağı keatirilcmeı:. Baıta o. Fakat bu tabit suale &iikrek oöy!t t" 
lan Fran11.ı devlet adamlim bu itin bir rip bir cevap almrı: ~ 
panik havası içinde değil, müsait bir - Hayır, ltaJyadan gidemem· ~ '(it• 
umanda .,e ıuurlu bir tarzda yapılma- korl:anm :Ağzımda altır..cl.ın di§leriıl' 
smı ilti.ıam etmektedir. Kayo huıust Beni ~utarlar, dişlerimi 11ökerlerl .. tıf 
k?nutmalannda frangın dütürülmesi.. temini bilmediğimiz bu dipio~fjl· 
nın zarurt olduğunu söylemektedir. bu sözü bir latife olmakla bera~ _:.JJ 

Porld:iz krallığa luınrlamyor yanın ~iddetli bir altın srkıntıll Jf'°".J,. 
olduğunu da inkA.r etmek mil~ 
ğildir. Nasıl ki birkaç gün evvel ~ 
Iar İtalyan papnzlannın bofatlarfll 
altın haçları çıkararak Fa§iıt b~ 
tine te1lim etmekte olduklannı bil aJtıl' 
İtalyan gazeteleri her sün millete . · 
ve (Ümüı tcbcrrü edenlerin ieitııl~ 

( 1910) aenesinde Portckizde bir ihti
Jll çılnmıtı. Kral Emanilel tahtından 
indiritm:,, memleket: r.allıktan cumu. 
riyete geçmittl Tahtmdan indirilen 
kral tnrUtereye ciderek burada yerlct· 
mif, birçok raman oturmuı, 1 S • 115 ncr 
aarrda Portekiz dili ile çıkan eski nadir 
kitaplann bir bibliyografisini yapmak
la meıtut olmu§, nihayet iki yıl evvel 
Fulham Park'ta ölmilJtU. · 

Bundan sonra Braganı hanedanın • 
dan saltanat hakkı kendisine intikal et
mi§ olan prens daha ziyade Avusturya. 
da nkit geçirmekteyken ıon zamanlar· 

Türk ordusu bir 
çelik kaledir 

(6 ncı Sayı/adan Devam) 

Dönerken, harp sa.bumdan 
dönmeje hazırlananlara bakıyor 
ve atııları ıeyrederken bir ıuba -
yın söylediklerini dilfünüyordum. 
lıtiklal harhının en çetin &avaşla· 
nnda döviifmüı olan bu ıuSay, 
derin derin içini çekerek, ate, ve 
duman içinde toprakları kayna . 
tan ıülleleri iıaretle: 

Bu sözler, bana bugünkü 
da gördüiünüz kaynatma yeri ıi· 
biydi ve biz, göğsümüzü bu top • 
raklara ıiper ettifimiz o pnlerde 
bugün atılan binlerce merminin 
üçte biri kadarmı en çetin harp -
lerde bile aarfedemiyorduk. Çün· 
kii cephanemiz yoktu .. 

lıte bu tözler bana buıünkü 
manevranm mi.numt ve çelik or
dumuzun kuvvet ve kudretini da· 
ha içten duyuruyordu. 
~-----~---------~------~-
Naıit - Ertuğrul So:di 

BALI DE 
Şehzadebtıfı TURAN TiyalrOAIUlo. 

Bu rece s:tat 20,30 d:ı 

Donanma 
Gecesi 
Yodvil 3 perde. 
Matfne 14,30 da 
KARiMi BEN 

OLDVRDVM 
Facia 3 perde (Bay Atladı) 1 perde 
Her tarata tramvar.. Teletoa: mzt 

•. t • ı· J d" ~•at gos erır ıste er ne;:-etmokte ır . ....., pıı' 
terin ba§ında kral hanedanından J
d' Ao.te'un evindeki ziynet e~yaartU ,ı
terek tedarik ettiği bin ilç yilJ: graıı' , 
tln ile külliyetli rniktarda ıUmüt tetıe" 
rrüü vardır. 

lngUiz üıtihahat.ı 

İngiliz intihabatında Konset"'~ 
Partinin büyük bir çokluk kazaP~ 
maltımdur. Fakat Avrupa gueteleıi.ta
lt bu intihabın ta!eil!tr baklanda;;. 
mat vermekte devam etmektedir· -
riyet reyleri kırk bini aımıt .- '-' 
kimaeler yetmif tcn qağı reyle tt1 
olmuıtardrr. Seçim hakknu hais oıı;. 
kimselerin ancalc yüzde yeunifİ "oıı 
ittirik ttmi~tir. Toparlak he9&pla °!'..«ı1 
milyon intihapçı kabineye ve orı fOW/
kişi de muhaliflere rey verınitdt· ı;, 
zan konferansı esnaauıda GürzonUS' .t.d 
ı~st katipliğini ya~an mCfhur tar; 
Nikolıon yeni aeçilmit olan taY~_..,, 
anamda bulunmaktadır. Son İ!'~ 
Aıtor ıileainin muvaffakiyed ınr-;a, 
intihabat tarihinde §imdiye ka~ J.r 
rlilmemiı bir h!disedir. Zira Leydi i1' 
tor tekrar saylav intihap edlldili 11 dl 
oğlu Astor ve akrabasından ilci ti~ 
gene Mylav o!mutlardrr. :sunla ts
biri Leydi Aıtor'un damadıdır.~ 
dan ba§ka Leydi Aıtor'un kayılS • ,,_ 
ri ıabık binbaıı ve Tarmı ıuet~9 
hiplerinden Aıtor d.ıhi tekrar iıt c'' 
edil mit tir. MalQmdur ki Lcycli ~,to,,_ 
un •evci Lord Aıtor Lordlar ~.;ti' 
at bumdandxr. Bu suretle Aıtof ~ 
sinden ala ki§i parl!mcntonun pdfnti• 
mında ba olarak buluıunaktadır~,o 
habatta namzetlik koyan kl-1 ~ 
irayi umumiyenin sekizde biriııi ıetl 
yanların ihtiyat akçelerini kaybe~w 
anane icabmdan oldufu ciheti• rst11 
namzetler bu ıuretle ihtiyat parıl:,,a 
kaybetmi,terdir. Eaki Hariciye ?1 ~ 
O.ten Çemberlayn yedi bin ~ 
kadar reyle tekrar BirmlnPo' ~ 
olmu,tur. Çemberlayn auesinJıl ~ 
mingam tehrini ille defa teaıall ;Jfll"f 
ıfndcr. bugüne kadar fatzlald 

yıl ceçmi§tir, .. : •• • 



ÜLKEMİZDE 

On üç yaşında kızın 
kaçırılması yüzündan 

JSTANBUL - 18 Hafif musıki 

(Plak), 19 Çocuk saati, Çocuk hika • 
ycleri, Mesut Cemil, 19,30 Muthelif 
plaklar veya Retransmssion (küçük 
dalgalar), 20 Konferans: Doktor Hü
seyin Kenan Tunakan. (Sosyal bakım. 
dan suçul çocuklar), 20,30 Radyo caz 
ve tango gurupları ve Bayan Bedriye 
Tüzün, 21,35 Son haberler, Borsalar, 
21,50 Bayan Jale (Piyano refakatile 
şan), 22,10 Muhtelif sololar. 

Mevlit • 
evı 

ölenler, 
kanlara boyandı; 

yaralananlar var! 
kı Adanada, Çınarlı köyünde bir 
. z kaçırma yüzünden kanlı bir 
~ına~e~ olmuş, bir kişi ölmüş ve 

1 
ç kişı önemli bir surette yara -
anmışlardır. 
.. Çınarlı köyünde oturan lsmail 

~glu Osman o köyün muhtarı 
N urnı~1şun on üç yaşındaki kızı 
~zrnıyeyi anlaşma neticesinde 
~rrarak Adanaya getirmiş ve 
b' ada saklanmışlardır. Bundan 
ır kaç gün önce Boruk köyünde :uran Ali Kehya araya girmiş ve 
Uhtar Durmuşu dava açmamak 

~rtile üç yüz lira ile ikna ederek 
Unların düğün dernek yapılmak 

SUretile köye dönmelerini temin 
etrniştir. 
~Bu ~arışma üzerine Osmanla 
le a.znııye Çınarlıya dönüp eve yer 

1 
.. şıyorlar Mustafanın evinde mev 
Ut okutulacağından köy halkı Os 
~anıa birlikte burada davetli bu 
~?ltnaktadırlar. Mevlut okunuyor, 
() Ik dağılıyor. Yalnız bunlardan 
d Stnanla yedi sekiz kişi evin önün 
ll e t-0planarak öteden beriden ko-
\lşınağa başlıyorlar. 

Bu sırada muhtarın oğlu ve la 
Zın kardeşi Hacı gizlice bunların 
~anına sokuluyor. ve hemen ta -
hancasını cckerek Osmamn üze · 

•t ~ne ateş ediyor. Osman kendisini 
u.ani hücumdan korunmak için 

e"in içine kaçıyor, fakat Hacı bu 
~Un: peşini bırakrruyarak içeriye 
alıyor, tabancasını boşaltmakta 
~e"am ediyor. Çıkan kurşunlar · 
an birisi Osmanm sağ boğrün · 

den girerek sol böğründen çıkı -
~or, al kanlar içerisinde yere yr 
"'llıyor. 
. Gözleri kan çanağına dönmii~ 

~ır halde bulunan Hacı, orada bu 
~nmakta olan Vezir adlı bir geff 

Ce dönerek: 
- Sen de mi buradasın? 
Diyerek bunun üzerine de üç 

~1 boşaltıyorsa da Vezir kaçtığın 
aıı canını kurtarıyor. 

Bununla da hırsını :yenemiyen 
liacı, yine orada bulunmakta olan 
O~nıanın dayısının oğlu Hacı Ali 
0&lu lbrahime dönerek: 
d - Vay anasmr... Sen de bura -
asın ha ı.. 
Diyerıek bunun üzerine de bir 

eı sıkıyor, çıkan kurşun zavallı · 
nın tam kalbine rastgelerek adam 
Cağız cansız olarak yere yıkılı · 
'Yor 

ne geliyor. Çocuklarını ve anasını 
önünde siper tutan Hacıya teslim 
olması söyleniyor. Fakat katil, 
babası Muhtar Durmuşla amcası 

Kadir tarafından mukavemete teş 
vik ediliyor. Jandarmalar, ço · 
cukların ve kadınların boş yere 
yaralanmaması için silah kullan · 
mıyorlar, merkeze haber gönderi 
lerek fazla kuvvet istiyorlar. 

Müddeiumumi, hekim on jan · 
darına ile geliyorlar, bunun üze · 
rine katil tesim oluyor. Yaralılar 
hastahaneye, katil tevkifhaneye 
götüriilüyor. 

Hazırlık tahkikatını yapan Cu 
muriyet genel savaman yardımcr 
sı Şeref katil Raci ile kavgaya ve 
ölüme sebebiyet veren Muhtar 
Durmuş, amcası Kadir ve amcaza 
desi Dedeyi jandarmanın muha · 
fazası altında şehre göndermiş ve 
bunlar haklarında tevkif karan 
verilmiştir. 

Kızının yaşının on üç olduğunu 
ve bunun da cezayı müstelzim bir 
halde bulunduğunu bildiği halde 
üç yüz lira karşılığında uyuşmağa 
razı olan Muhtar Durmuşla, yine 
on üç yaşındaki bir kızı kaçırdı · 
ğından dolayı yaralı Osman hak · 
kında bu cihetlerden de ayrıca hu 
kuku umumiye davası açılmıştır· 

K.ongada 

Kurutulan 
bataklıklar 

BUKREŞ - 13 _ ı 5 Plak ve haber -
ler. 18 Süel müzik. l 9 Konferans. 19,l 5 
Konserin arkası. 20 Haberler. 20,15 
Plak. 20,40 Posta kutusu. 21 Radyo 
cazı. 22,30 Haberler. 22,45 Viorica An· 
ghcl tarafından şarkılar. 23,05 Lokanta 
müzği (röle). 
VARŞOVA - 16,30 Vals ve marş. 

lar. 17 Ders. 17, 15 Piyano (Prokof -
jew, Debussy, d' Albert), Sözler. 17 ,45 
Leh şarkıları, sözler. 18,15 Yeni plak. 
lar, muhtelif sözelr. 19 Çocuk tiyatro -
su. 19,45 Plak. 20,10 Sözler. 21 Şen ya 
yım. 21,45 Sözler. 22 Dışarıdaki vatan 
daşlara. 22,30 Mizah. 23 Oziminski ida 
resinde orkestra (Karışık havalar). 

BELGRAD - 19,30 Piyano _ keman 
sonatları. 20 Plak. 20,15 Haberler. 
20,30 Ulusal program. 21 Nedbalin o -
peretlerlnden (Polenblut). 24 Dans 

plakları. 

MOSKOVA - 18,30 Çocuk §ada. 
lan. 20,30 Karışık konser (Piyano • 
keman). 22 Yabancı dillerle konferans. 

BERLIN - 17 Şen hafta sonu eğ • 
lenceleri (Hamburgdan nakil) . 19 spor. 
19,15 Piyano konseri (Aladar vin Wei
gert, Remer). 20 Breslaudan. 20,40 Ak 
tüalite, haberler. 21,10 "Dünya şampL 
yonu kadın,, adlı Sanaganın opereti. 23 
Haberler. 23,30 Düo piyano konseri. 

+ BORSA • 
29-11 -935-

dhalarmda ytldr:r ttııreW olanlar, Dq • 

rt.nde muamele ıörenlcrdlr. Kak•mlar ... 

U kapanıt aatıa ftyatlarıda. 

:----· rtukut 
H , -' 

• Loadn 'fnıo. - • Vıyaa• 
* NeYyor~ i26. - * Mıdr1d 17 -
• Parls 167. - * llerlto M, -

1 • Mlllao 170, - • Varşon Y.f, _ 
* Brllbeq 84, - • Budapeştt 24 -
• Atlna 23, !-O • Blikreş 

• Ceonrr SiS •• • Belgrad 
• Sofya !!'I, - • Yot'ohama 

14, -
!4. -

Konya sıtma savaşı bölgesi • Am1terdın 84 - • Altta 
nin Yenişehir şubesi içinde ve 1 • Praı 96 - • Mecldtye 

34, -
Q3'), -

53, -

t3~ - ı • Stokholm 32, -- • Rantnot 
Karadiken köyü yanında 85 hek Çeklt!ır 
tar büyüklüğünde Karadiken ba - / • Londra 6 o. 11 • Stot.hlm 
taklığmm sağlık ve sosyal yardım 1 • Nevyork o.79~:ı • Vlyar. 
bakanlığı su mühendisleri tara · ' • Paııs •2.0f> • :'\1adrld 

MllAno 9.86~ • Rerlln 
fmdan yapılan projesine göre ku • erllkıe 4,6959 • Varşon 

3.12- ı 
4.'t454 
5.80\1) 

t,97.H 
~.!!60 

rutulmasına başlanmıştır. • Atlo• s.'\.81- • Ru~apeştt 4,!'ioı;ı. 

Konya sıtma savaşı bölgesi, bu , • Cenern ı.4S7C • 
11nıcre, 101,07 

t S.ofya 64,397f • llelgrad .l4.85~ 
bataklıktan başka gene kendi böl • Amıterdım ı.17!\b • Yok.obama 't.76 

gesi ve Aksaray şubesi içinde 1 • rraı 19,'l08Y • Moskova 1089 ı~ 

4000 hektar büyüklüğünde "Ka · E S H A M ---
rasaz,, bataklığının kurutulması \• ı, Bankas· 9.8~- fr•m•ay 9,-

işine ehemmiyetle çalışılmaktadır. ·*~;.~dolu ~::~; 1~:;;~0 D~? ~.9~. 
Sağlık bakanlığı mühendisleri · ı str. Hayriye ıs.- ~·ark Oeı -.-

~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambala jlarda 

bulunut 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

fatanbul Beıinci icra Memurluğun . ı 
dan: - Mahcuz olup paraya çevrilme. 
sine karar verilen ve tamamına teminli 
üç ehlivukuf tarafından (9510) lira 
kıymet takdir olunan Beşiktaş atik 
Teşvikiye cedit Meşturiyet mahallesi. 
nin atik Dere cedit Mektep sokağı eski 
13 mükerrer yeni 17 No. lu gayri men. 
kul açık arttırmaya çıkanlmış olup 14 
- 12 - 935 gününden itibaren ~rt • 
namesi herkesin görebilmesi için daire 
divanhanesine asılacak, 31 - 12 - 935 
tarihine milsadif Salı günü saat 10 dan 
12 ye kadar Beşinci icra memurluğun. 
da satılacaktır. Arttırmaya iştirak çin 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yctrni§ be§ini bulduğu takdirde 
ihale yapılacaktır. Aksi halde on beş 

gün daha temdit edilerek 15 - l - 936 

tarihine müsadif çarşamba günü aynı 

saatte yine muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde 
satılacaktır. Bulmadığı takdirde 2280 
No. lu kanuna göre beş sene tecil edile. 
cektir . 

2004 No .lu icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan ipotek sa -
hibi alacaklılarla diğer alakadarların, 

irtifak hakkı sahiplerinin dahi işbu ~ay. 

ri menkuldeki haklarını ve hususile fa. 
iz ve masarife dair olan iddialarını ev . 
rakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmesi lazımdır. Aksi hal · 
de hakları tapu sicillerile sabit olma • 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Daha fazla malumat al· 
mak isteyenlerin 934/1317 No. lu dos
yasiie memuriyetimize müracaatları iHin 
olunur. (V. No. 11466) 

nin yaptıkları projeye göre 5 .~ıerkuBantası 6t.~~ Haıya . 
• l•v• d 2 3 t U. Slgona -,00 ~ ark m. ecu , metre genış 1gın e ve . me re 

1 
Homontl ~.so reıeron -.- İstanbul aslyie 4 üncü Hukuk mah • 

derinlikte açılması gerekli 14,000 ·-istikrazlar - tah viUer- kemeınden: 
t 1 

v d k' k l Simonaki Mihalidis vekili avukat Zi· 
me re uzun ugun a ı ana anam •1933TUrk Ror.ı .~.•O Elektrik -.-
12500 metrelik kısmı bitirilmiş - • il 23/0 rramva~ 31,70 yaettin tarafından Parisde 102 avenuc 

t
. D h l kl' lSOO . ~ ili ~!-.30 ltıhtım t ı _ de Roel a Nouville de oturan H ermo 
ır. a a açı ması gere 1 lıtl'krlııL>ablll I 99 - • Anadolu 1 43 80 oğlu Frederiko D'Andirya aleyhine 

metrelik kısmının da havaların • f:rıanl istltra7.ı 9!-.- * .A.ııadotu ıı 43,SO mahkememizde 935/94 n umara ile ac 
uygun olduguv zaman tezelden bi 1918 A ~1 ıo. Anadolu 111 1 ' 4 ı. tığı şuf'a davasının dava arzuhali sure· 

Sıvu-Erzııram Q<.'O • \lfimtssn l\ 47 
tirilmesine çalışılacaktır. · ti yukarıda yazılı adresine gönderilmh 

Bir gazeteci öldürüldü ise de bulunamadığından b:ıhsile gerı 
gönderilmiştri. Mahkemece işbu dava 

Eskişehirde Sakarva !!azetesi T k • ouı:nartesı Pazar arzuhalinin müddealeyhe ilanen tel>li. " ~ 8 Vlm 3Q2Cl teşrin I I. Ktmur 
yazı heyetinden, Eskişehir Halke ======14 Ramazan 5 Ramazan ~ine ve kendisne bir ay miihlet veril . 

ıat. Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu U3n\arı 

İstanbul Levazım amirliğine 
bağlı kıt'at için 100 ton kuru fa
sulye 1 O - 12 - 935 Salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla alınacak· 
tır. Tahmin bedeli 1500 liradır. 
llk teminatı 1125 liradır. Şartna• 
mesi komisyonda görulebilir. ls 
teklilerin kanuni vesikalariyle 
birlikte teminat mektup veya 
makbuzlariyle ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(279) (7298) 

• * * 
İstanbul Levazım amirliğina 

bağlı kıt'at için 200 ten un 16 -
12 - 935 Pazartesi günü saat 16 
da Tophanede Satma!ma Kom is -
yonunda kapalı zarfla almacaktıl'. 
Tahmin bedeli 32000 liradır. llk 
teminatı 2400 liradır. Şartnameıi 
160 kuru§ mukabilinde verilir. lı
teklilerin kanuni vesikalarile be · 
,1.lber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel Komisyona. 
vermeleri. (291) (7461) 

Istnnbul Levazım amirliğine 
bağlı kıt'at için 110 tan pilavlık 
pirinç 16 - 12 - 935 Pazarteai 
günü saat 15 de Tophanede Sah· 
nalına Komisyonunda kapalı zarf· 
!a ahT1~caktır. Tahmin bedeli 
26400 liradır. llk teminatı 1980 
liradır. Şartnamesi 132 kuruş mu
kabilinde verilir. ı~tekHlerin ka • 
nuni vcsikalar:le beraber teklit 
mektupların, ihale saatinden biı 
saat evvel Komi yonn vermeleri. 

(292) (7462) 
Kardeşlerinin öldüriildüğünü 

~aber alan Haceli oğlu bekci Aziz 
asan, Mustafa ve Halil çavuş 

~ak'a mahalline yetişiyorlar. Hacı 
h llnlann geldiğini görünce sila · 
ın~ Bekci Azizle Halil çavuş ü

~erıne çevirerek ateş ediyor, çı · 
an kurşunlardan biri Azizin kar 
~~rn sol yanından girmiş ve Ha
... 1. çavuşun da sağ ayağının hile · 
gıne rastgelerek yaralamıştır. 

vi temsil kolu başkanı, Eskişehir GUn doguıu 7 0~ mesine ve muhakemenin 8 - ı - 936 

bankası muhasebecisi Ziya Bural, GUn batışı 16 42 ı6·~~ çarşamba giinti saat 14 de bıral:ılmasına ' 
Sabah namazı tı.Of> 6 08 karar verilmiş olduğundan adı yazılı 

l"'lanb·ll Levazım Amirliğine 
b<>. ğlı b. tat için 65 ton sade yağı 
l 3 - 12 - ~=-=:: Car!larnba günü 
s:ıat 15 de Topl de Satmalma 
Komisyonunda k palı zarfla ek • 
sUtmcsi yapıfo.ca!-ttır Tahmin be
deli 58500 liradır. Hk teminatı 
4175 liradır. Şartnamesi 293 ku 
ruş m1 !mbiHnde Komisyondan a
hnır. İsteklilerin kanuni vesikala
rile birlikd_ ibale saatinden bir 
saat evvel teldiflerini Komisyona 

Katil Hacı kudurmuş gibi etra · 
~a saldmyor, üzerine gelmek is-
1Yen1ere: 

- Y aklaşmaym, vallahi yaka · 
tını!. .. 

Diyerek elindeki tabancasile 
llleydan okuyor. 
ka lIAdiseyi haber alan jandarma 

ta.kol kumandam Ahmet onba· 
§ı, iki neferle birlikte vak'a yeri-

pazartesi günü Şölen lokantasın ög-ıe namazı 12 02 12 OJ müddcaleyhe ilan gününden itibareıı 
da otururken Aliş adlı bir adamın lklndi namazı 14 29 J 4,28 bir ay içinde mahkemeye müracaatla 
attığı tabanca ile öldüriilmüştür. Ak§am namazı lb,42 16 4 1 dava arzuhalini tebelli'ıg· etmedg·i ve 

Yatsı namazı 18 19 18,J 9 
Kurşun, meslektaşımızın karnına ımsak 5 19 5 21 müddetinde cevap vermediği ve mah. 
İsabet etmiş Ve yapılan ameliyat Yılm geçen günleri 331 ~32 kem"dC hazır bulunm:ıdığ· t •'tdirde hak 
la da kendisi kurtarılamamıştır. Yıtm katan gUnterl 35 34 kında muamelei kanuniye y::ıpd::cağı ve 

ı---·-------------....!ı bu husustaki dava arzuhali ureti mah
Vaka ye.rine, oradan geçen in · ---------------

' 

keme duvarına asıldığı ilan olunur. 

zibat neferleri koşmuşlar, katil 1 Al' b k ·ı k t (V. No. 11452) rur ı;:en ış aş ası e avgaya u vcnn.Jeri (304) (7544) 
Alişi yakalayıp polise teslim et tuşmus, Bay Ziya da kavgayı ya\-------------mişlerdir. Ziya Buralın ölümü Es ~ - - ZA Yl NOFUS VESiKASI =========================-== 

t t b k Al
. t b lütlü }"erikliye ait nüfus hüviyet cüz _ 

kişehirde derin bir teessür docnır ış 1rmış, una ızan ış a an · 0 ~ 325 tevellütlü Polihron oğlu Vladi· ı danları zayi edilmistir. Yenileri çıkan-
muştur. casmı çekerek meslektaşımızı VU mire ait askerlik vesikasiyle biraderle. lacağından eskilerinin hükmü olmıyaca.. 

Bay Ziya Bur.al, lokantada otu· ıup öldürmüştür. ri 329 tevellütlü Leonida ile 324 tevel· ğı itan olunur. (V. No. 11440) 



ABONE ŞARTLAR/: 
!'ıllı.lr CJ aylık ıs aylılı Aylılı 

McmJekeUmlzde 7~0 •20 ı3~ 110 
Yabıtncı yerlere ı~o 72!1 400 ı~ 

Posta birliğine J 
gtrmJyeıı yerlere 1800 9~ 000 111(.; 

rtırkJyenlıı ber poata merkezinde llUKUNa abone yazıtn 

...... ---

OAY c;~v<Nc; "ai oc oıot 

A ı. Tl~_C.ÔlOl' 

~· ~ -. ........... 
<:tJ.•K " f(. opR,uy t~VAAOI 

~AR:ııoA Mİ\.'fONLAR vARO• 

astanbuı Belediyesi ilanları 1 ı·- . • 
1STANBUL BELEDiYESiNDEN: 1. - 29/ 11/ 935 tarihinden Denızy allar• 

itibaren birinci nevi ekmek imalinde kullanılacak 72 kiloluk ve 80 İ Ş L E T M E S i 
:randımanhk bir çuval yumuıak una muamele vergisi dahil 825 
fu.ıruş on para ve bir çuval sert una 795 kuruş azami fia t tayin edil · 
miştir. İstanbul Zahire ve Ticaret Borsasında şehrin ekmekliğine 
mahsus unların bu fiatlardan Y.Uk arıya satılması yasaktır. 

2. - Üçte bir nisbetinde sert ve üçte iki nisbetinde yumuşak 
buğday unundan yapılacak birinci nevi ekmeğin kilosu 2 Kanunu
evvel/ 935 Pazartesi gününden iti haren 12 kuruş 10 paradır. 

3. - ikinci nevi ekmekle Fra ncalanm narhı değişmemiştir. (B) 
(7612) 

Hepsine 15 lira d.eğer konuh n Fatih Saraçhane başında Amca 
Hüseyin paşa medresesindeki ha:- akalar ankazı pazarlığa konulmuş· 
tur. Şartnamesi levazım müdürli; ğünde görülür. Pazarhğa girmek 
isteyenler 113 kuruşluk muvakkr-. t Ceminat makbuz veya mektubile 
beraber 2/ 1 ci kanun 935 pazarte s1 günü saat 15 de daimi encümen 
ae bulunmalıdır. (B.) (7233) 

Sahası Bir metresi- Muvakkaı 

~saray yangın yerinde 
çeıme S. 21 inci ada.da 

M. murabbaı nin değeri teminatı 

Çukur 
yüzyü?: 

arsa 
!Aksaray Çakırağa M. Davutpaşa 
S. 75 ci ada 2110/ 2 harita N. da 
yüzyüz arsa 

46,06 

73,75 

2,50 8,64 

1,50 8,30 

Aont.ılerl: Kara.köy - Köprüba.fı 

Tel. 42. 2. Sirkeci Mah rdar udt 

;'Gı~S!Q!I Han telefon: 22740 •·--

Dikkat 
Yalnız bu haftaya münhasır 

olmak üzere 30/ 11/ 935 CU· 
MARTESl KARADENiZ YO· 
LU POST ASI yapılmıyacak • 
tır. "7567,, 

1rabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 1 bi· 

rincikanun PAZAR günü saat 
20 de RlZE YE kadar. "7568,, 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 30 ikin· 

citeşrin CUMARTESl günü sa· 
at 19da1ZMIRE kadar. ;:1566,, 

J.,f ersin Yolu 
MERSİN vapuru 1 Birinci. 

kanun PAZAR günü saat onda 
MERSIN'E kadar. (7599) 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

btaobul. Ankara caddest. ( \IAIUI yurduJ 

• \ l •lııre : 

ı·e ıeton ~Yazı i!Jlerl: 

retg rat adres i : IH!f( UN 

Posta ırutusu No. 4fl 

@WW·#l® 

<ı4370 

21413 

Uıuuı t•uJ 

2000 liralık ikramiqe 
iş bankasının kumbara sa
hipleri iç·n bu sene ihdas 
ettiği ikinci tertip 10,000 lira
hk ikramiyenin 2,000 · ahk 

ikinci keş· e • 
1 

1 Birine· kôn n 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapı acaktır 

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

100 Ton tasfiye edilmiş Avrupa 
.., 

Fatih Edirnekapı tramvay Cd. 
büyük değirmen sok9.ğında bir 
yüzü 2,30 diğer yüzü 6,40 ve 137 

, 
DÜN ve YARIN Külliyatından 

YENt K!TAPLAR 

pamugu. 
' Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Şartnamesinde değişiklik ya plan ve tahmin edilen ~ed~ 
45000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi yazJh malzeme Aske~ı ~:.. 
rikalar Umum müdürlüğü Salınal ma komisyonunca 9 - lkın~• ı. 
nun - 936 tarihinde Perşembe gü ı:ü saat 15 de kapalı zarf ile ıh• 
·· dilecektir Şartname· iki lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan v; 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 3375 !irayı havi teldif t11• • 

tuplarını mezkur gündt saat 14 e kadar komisyona vermeleri _. 
kendilerinir, de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 11-"• 

inci adada iki yüzlü arsa 23,62 15 26,68 
Yukarıda sahası bir metrosurı un muhammen kıymeti ve muvak . 

kat teminatı yazılı olan arsalar Si\ tılmak üzere ayrı ayn pazarlığa 
konulmuştur. Şartnameleri levazlm müdürlüğünde görülür. Pazarlı 
ğa girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak 
buz veya mektubile l:eraber 4/ 1 ci kanun 935 çar§amba günü saat 
15 de daimi encümende bulunmahdır. (B.) (7226) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Beşiktaşta Sinanpaf a M. Sinan • 

Gizli Harpler 
Antoine Zisclıka 
Hamdi Yaroğlu 

7;'> l{uruş 

:No: 4:> 

Disraeli'nin Hayatı 
ilde mezkur gün ve saatte komisyorıa müracaatları. (7344) 

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

~::~h~:~::~~:~~::~t~~~: ~~;s~. 30 2
•
25 ıs:a~~;~~::;::ıi~:an ~eti~ · remirUllırı Ul. llm~nlırı ııl~tme 1 mum l~cr~sı ıllnları 

dalı Saliha sultan mektebi 110 8,25 100 Kuruş 4' 
Beyazıtta Cumhuriyet cd. 58 N. h :No: 46 Muhammen bedeli 70000 lir~ olan lokomotif bakır ocakfarı,oil 
dükkan 84 6130 cak aksamı vesair bakır malzeme 9 lkincikanun 1936 Perşettlbe giltlll 

Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminat; 1 I saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında 53 

'I'eHi 'Merkezi: l kt 
yazdı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek ı a ınaca ır. . ır.-· 
üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri l evazım mü . YAKIT l\tatbansı . Bu i~e girme~ istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ıle ...-

İstanbul 30 3 ..,. dürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında gösteri .. nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14, 
len muvakkat temin~t makbuz veya mektubile beraber 411 ci kanu~ •-------··--•-•• clar Komisyon Reisliğine vermderi lazımdır. 
935 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) Sahibi : ASIM us _ Vakıt matbaası Bu. işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde 

,(7225) Neşriyat direktörü :Refik Ahmet Sevengi: darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

Ankara 11e t{af' 
(7301) 


