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SAYI FA. o 

ltalyanlar Makalle 
Kaoılacına Dayandı 

H:ıbeşler Makalle' yi sonuna kadar 
müdafaaya karar verdiler 

Bir kuruş daha arttı! 

Eknıek • • 
lŞl 

Belediye fırın açmak 
inceliyor • • • 

ışını 

Valinin nark, ikinci nevi ekmek ve 
fırıncılar hakkınde söyledikleri 

-
Uray mırk komisyonu dün öğ· 

leden sonra toplanmı§, zahire bor 
sasından alınan un fiyatlan üzeri 
ne ekme:n ve francala fiyatlarına 
birer kuru~ zam yapılmasına ka · 
rar vermiştir. 

Yarın sabahtan itibaren ekmek 
on üç buçuk, francala on yedi ku
rU§ı\ satılacaktır. 

V AL1NlN SÖZLERi 
Son günlerdeki ekmek azlığı et· 

rafında Vali ve be1ediye reisi Bay 
Muhittin Üstündağ dün bir mu -
harririmizc şu sözleri söylemi§ · 
tir: 

" Son günlerde Buğday ve un 
fiyatlarında görülen yükseliş ga · 
yet tabii olarak ekmeğin azami fr 
yatında da kendini göstermekte 
dir. Bugün borsadan ;:ıld · ~~ımız sm~ 

fiyat cetveJlerine göre, ekmek nar 
it"'> 

anlar l~Gn ..pHtJU ... 'A~ ,..kialtfiM--. #ti• .,,,.,.,,. 6'l7M iM '*""' ~ 
Sabah erlMnJ.en "Kalk,, borusu ~alınmazdan önce, bu reımin ltar§rıına geçilerek 

(Sonu Sa.10 sa. 3) 

Vali H Bele4iye rei.i 
0 

llay Mu
hittin Ü•tündağ Şehir medinntle 

Faşist emperyalizmine karşı 

Akdenizde geniş bir 
hareket yapılmaktadır 

tiabes1erin 
harp Pıam 

~I ~oğu .Afrikasında JtaJyanJarm i · 
t~Ct taarruzu başladı. Birinci tanr 
.\d·dan maks.ıt (Eritre) ccplıesin c!e 
lııt'Ctat - Adua - Aksum hattı r.ı 1 
ı:., lnaktı. Bu defaki taarrnzun ~r.ı :- c• 
d: (Adua) dan <Adisnlıab) ) a gi ı 
~Yol üzerinde (l\Ial,alle) ;elt ini n' 
(Qe tır.lhtimnl ki onclan sonra da 
'a) nehrinden (Amba Ala 'Yi) da 
l:tak ~adar ileri hareketine ~c am et 
l.ırr tır. ltnlyanlar hu ı::tr:!t ı-~i 'c ırni•ta 
~ellerine geçirc.!i'\!c ı , r.r.ı bJ~lı r. 
bO re) bölgesinde Habe~lcrin mulm 
t._ laarruzJarına J,a r ı kol:t) c:ı mlitla 
~ledebiJccck bir dur um alm h o?a · ı 

ardrr. 

'-tılllll\unıa b~raber ne Danakil t :ır::r 1 
~-~d~~· ne de Ogadcn cephesinden 1 

'1le ı 0nemli bir taarru1 lıare\e t i g(i l 
lılnernektedir. 

11el8m borusu ralınmaktadır 

Asmara, 4 (A.A.) - Röyler a
jansı bildiriyor: 

Yeni İtalyan hücumunun ikin
ci gününde 100 '.llomcLre d:::n faz• 
la geni§likte bir c.ephe üzerinde 
ilerlemekte olan ltalyao ordusu 
hemen hemen mukavemet gör 
meksizin Mak'ilienin kapılarına 
dayanmı~lardır. Habe~ler yalnız 

ç e ~c harbi yapar.ık çekilmekt-edir
ler. 

ltnlyan uç~k!ıırr MakaJJenin 50 
lnlometre cenubunda 10 bin ka 
daı Habe~ askerinin Makaileye 
doğru ilerlemekte olduğunu bil . 
dirmişlerdir. Ru geç lm 1 mış bi: 
tedbirdir. Ve h!l askerler zama -
nında l'.'lakalleye yetineler bile 
lt~lyr.nb.rm taz , .kine mi: essi. biri' 
mukavemet gös•e1ebilmeleri ihti· 
mali kalmamıştır. 

Adisababa, 1 ( A.A.) - Röy -
ter Ajansını sa 'nhiyettar memba· 
lrdan öğrendiğine göre, :-labeşler 

Makalleyi sonuna kadar müdafa
a edeceklerdir. Adis - Ababaya 
gelen haberlerde ltalyl\n öncüle
rinin Hausienin cenubunda bu 
lundukları ve Raı Seyum'un geri
cilerinin tiddetli mukavemetile 

karıılaıtıkları bildirilmektedir. Jurnal gazetesine göre :t unanıstanın da 
Adis Ababa, 4 (A.A.) - ltat · yardımını temin eden lngiltere lıalıiki bir 

yan uçaklarının cumartesi günü • •• J • • 
Garahi civarında yaptıkları bom• kovalısyon vucuua getırıyor 
bardımanda 30 kadar kadın ve 15 
kadar da çocuk ölmüttür Uçak Paris, 4, (A.A.) -- Bu sabahki 
lar 250 bomba ntmıılarJır. Fransız gazetelerinin yaptıkları 

çözeler, ltalyan-Habeş anl&§maz -
Aden, 4 (A.A.) - -Evening lığı ile doğrudan doğruya ilgili ol 

Joumal diyor ki: 
"Habeşistandaki harp ile Yun~ 

nistanda krallığın tekrar kurulu· 
şu arasında bir ilgi bulunduğu SÖY, 

Standart gazetesinin yazdığına mayıp daha ziyade bu meselenin 
göre, mechul bir Amerikalı mil - etrafında dola§maktadır. <Sonu Sa. 10 81. 1) 
yoner Adene gelmişti~ Bu ~ily~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lene bilir. 

ner Habe§istana gönderilecek 
harp levazımının parasını vere -
cektir. Yine ayni gazetenin iddi r 

asına göre Yemen imamı ile Ha ,. 
beı imparatoru arasında tecim 

(Sonu Sa. 2 Sü. 5) 

Staviski Rezaleti, 
"'- ~ hat şunu gösterir ki İtalyanla 1 
ltıtikıab~şistana harp araçları ile is . 1 

llaı:ra erını kabul ettirmeleri kolay ol 1 
hl~caktı~ Bu bir J~l deJ il, bir çok ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

>ıı. ~f llıhaşrnağı ve Afrika çöllerine I 
llatJy nlerce asker kanından başka 
~. arlar dökmcği icap edecek l>ir iş 

250 milyon 
landırıcılık 

franga yükselen do
davasına başlandı 

ltaı 
'ııt;ta Yanıarın bu hareketleri karşı 
ı,1'? acaba Habe;ler ne düsünüyor -

Şırndı 
"- ita Ye kadar Habeşler lta.ranla · 
lttltıe~~ hemen hiç mukavemet gö~ · 
~elllets~ er. llk zamanlarda bu muka 
~ferhe'~1.1k Pek tabii idi. Habeşler 
~·}'ak r tiklerini tamamhyamamışlar 
~l'iıııt ~- bugün artık Habeşler de el
~tle '. 

1 
kuvvetleri toplamışlardır. 

~~ı"J~rna.ı ce.Phesindc (Dessi.re) böl 
~dllğu Yüz bınlcrce Habeş askeri bu 
> aber it anlaşılmaktadır. Bununla 
~l'Urıten a~Yanlar l\takalle üzerine 

btr lb Yıne bunlar tarafında cid 
'eltte Ukaveınet hazırlığı görüle -

dir. O halde acaba Habeşler 
ASIM US 

'f..Bona 811. ı. sa. 1.J. 

Yeni 
Tefrikamız 

Binler 

Türk tarihinin meraklı 
ve şerefli bir saf hasını 
güzel ve temiz bir üs
lupla canlandıran bu 
eseri bir iki gün sonra 
gazetemizde tefrika et
meye başlıgacağız. 

H Ü N L E R 
ok u1 larımızın bügük bir 
ilqi ve zevk ile takip 
edecekleri bir est:,,ı dir. 

20 suçluyu 50 avukat müdafaa edecek 

Paris, 4, (A.A.) - Staviski da
vası bugün başlıyor. Staviskinin 

sebep olduğu dolandıncılık mrk -
tarı 250 milyon Franga yüksel . 

mektcdir. Staviskinin karısı Arlet 
ve Bayon Uray bankası direktö -
rü Tisye'de dahil olduğu halde a 

dedi 20 ye yükselen suçluları elli 
avukat müdafaa edecektir. l\Iu -
hakeme 30 celse sürecektir. 

İddia makamı 20 şahit ikame 
eclecehiir. Bunlar arasında bazı 

eski bakanlar \"C parlemento rneu 
supları vardır. 



ita/ya - Habeş harbi 
4111 /935 te 

ngiliz - ltalyan - ransız konuşmaları 

taly n e egesi vrupa durumu 
skeri V • t z y 

Erit1e cephesinde 
General Bono'nun imzasiyle nqrolunan (36) numaralı tel" 

mi ltalyan tebliği artık {Eritre) cephelerinde bu ayın üçüncü gir 
nü aabahleyin •aat altıda ikinci büyük ltalyan taarruz.un ba§la· 
dığını ve yerli ltalyan askerleri ile faşist kollarrnın Makalle'ye 
ve Dolo'ya doğru ilerlemekte bulunduğunu bildirmiıtir. BuraJa 
{Dolo) Somali cephesinde ayni isimde olan yerden bcqkadı~· 
Buradaki (Dola), (Mahalle) nin bir saat garkınJa olan bar 

üzer· nde fazla endişe göstermiş 
Italyan delegesinin lngiliz dışbakanına karşı gösterdiği 

uzlaşıcı durum ümitleri arttırıyormuş mevkidir. 
Bu Jelaki ltalyan taarruzunun amacı Adiğrat - J4.~aı'~ 

hattı ile Mahalle arcmndaki müsellesi tegkil eden araziyi ıık0k 
etmektir. Yerli ltalyan cukerleri ICZ§ist askerlerin önünde ol artı 
hareket ettikleri anlagılmaktadır. T elgralların verdikleri mal/j 
mata göre kara gömlekliler ileri hreketlerinde (Hausien) e ..,ar 
mı§lardır. Buran (Adiğrat) ile (Mahalle) arasında hemen orta 

L~-ndra, 4, (A.A.) - Sir Hoarej 
ve İngiliz d~ i§leri bakanlığı genel 
sekreteri Sir Vansihard dün B. 
Baldvin ile uzun müddet görüş • 
müşlcrdir. 

Cenevrede Sir Hoare ile B. A · 
Joisi arasındaki konu~ma hakkın· 
do Daily Telgraf diyor ki: 

Bu konuJma esnasında B. Alo· 
isi, ltalyanın mütareke ve barış 
§artları hakkında izahat vermi§ · 
tir. B. Aloiıi, İtalya üzerine icra 
edilecek tesiri fazla kuvvtlenme • 
ai takdirinde merkezi ve cenubi 
Avrupada iıleril). alabileceği du 
rum sebebi ile de fazla endi§e gös 
tetmiıtir. Bunun üzerine Sir Hoa
re, anlaşmazlığın esasları hakkın
da kendi fikirlerini bildirmiştir. 

Sir Hoare, İtalyan delegesine, ay. 
nı zamanda, ltalyadaki lngiliz a· 
leyhdarı propagandanm dinme • 
diei ve Libyada Mısır sının üze · 
rinde kuvvet tahşidine devam e. 
dildiği müddetçe lngilterenin Ak· 
denizdeki kuvvetlerini azaltma • 
sımn mümkün olmıyacağını da söy 
lem~~tir. 

iabeş erin 
harp p~anı 

(Üstyanı birincide) 
ne yapıyorlar? Ne yapmağı düşünü · 
,·orlırr? 

• Bu sualin cevabını ararken (Oga· 
de:ı) cephesinde Habeşlerin başku • 
mand:ını olan Rns (Nasibu) nun bir 
Fransız gazetecisine söylediği bir SÖ· 

zil gördük. Bu söz bir bakımdan Ha 
beşlerin adeta harp planlarını ifşa e 
der mahiyettedir. Ras (Nasibu) Fran 
sız gazeteci.sine şöyle demiş: 
· - Biz ltalyan taar:--•zunu bekli • 
geceğiz. Gelecek taarmzlara bütün 
mevcudiyetimizle mukavemet edece • 
ği:. Eğer ltalyanlar bizi üç ay için • 

1de czemezler3e artık ondan sonra kor
kumuz 1/0Tı.'lur. Bu harbi uzun yıllar 
devam ettirebiliriz.,, 

lta1yanlar üç ay içinde, yani önü -
müz.deltl şubat ayına kadar ezemez · 
JerEe ondan sonra neden dolayı Ha · 
beşlerin korkusu knlmıyacaktır.? 

Jfal)eşistanın iklimindeki hususi · 
yet düşünülürse bunun sebebi kolay
ca anlaşılabilir. Öy]e anlaşılryor ki 
JJnbeşler memleketlerinde harp hare 
ketlerine müsait olan önümüzdeki üç 
ayı mümkün olduğu hndar az zararla 
geçirmek çaresini aramaktadır. Çün • 
kü ellerinde düşmanlarının silaltları • 
na kaı:şı koyacak harp araçları yok • 
tur. Fakat bir kere üç ay ge~erse ye 
nlden yağmur mevsimi gelecektir. On 
dnn sonra ltalynnlar ellerindeki her 
ttirlü vasıtalara rağmen yerlerinde 
k:ılm:ığa mecbur olncaltlnr<lır. Ta gc 
Jccelt eyJUle kadar Jfobcşlcr yağmur 
mevsiminin muhafazasında vakit ka • 
ınnmış olacaklardır. Gelecek cyli.ılc 

1 knclnr ise Avrupndnn Hnbe~tstıına her 
tllrlll harp arnçlan yetiştirilebilecek 
tir. lşte Ras (Nasibu) nun "Üç ayı tch 
llkesiz geçirirsek hiç bir şeyden kork 
mayız .. ,, demesi bundandır. 

Bu esash nokta anlaşıldıktan son • 
ra artık Hnbe~lerln harp planları da 
l<cşfedilebflir: Gelecek yağmur mev -
simine kadar bilyük muharebeler ver 
ım'den kaçınmak, ltalyanlan geril · 
la çnrprşmalan ile uğraştırmak, bir 
taraftan da A\TUpadan yeni harp n · 
raçlan tedarikine imkiın bulmak ... 

us 

B. Laval Sir Hoare arasındaki 1 
çalı§malar ise, zecri tedbirlerin tat 
biki ile alakadar olmak üzere iki 
devletten birisi bir tecavüze uğra· 
dığı takdirde Fransa ve İngilte
renin yapacaklan it birliği hak . 
kında bütün şüpheleri ğiderınİ§ ve 
bu yolda elde edilen terakki, iki 
genel kurmay tarafından yapılan 
pilanlarda pratik sonuçlar doğur· 
muştur. 

İngiliz heyetinin fikrine göre, 
Habeşistan işi hakkındaki konut 

malar çok zor olacak ve uzun müd 
det sürebilecektir. 

Times gazetesinin Pariı muha · 
biri diyor ki: 

lyi bir kaynaktan haber alm • 
dığına göre, B. Aloisi, Sir Hoare 
ile yaptıığı konuşmada çok uzlatı 
cı bir durum göstermiştir ki, bu 
barıı yolundaki muvaffakiyet ü • 
midini kuvvetlendirmektedir. 
tNGlL TERE ŞARTLARINDAN 

V AZ. GEÇM1YECEK 
Londra, 4, (A.A.) - ltalya-ln· 

giliz münasebatı daha uysal bir 
safhaya girmittir. Bilhassa son 

Netice telgrafla 
krala bildirildi 

Yunanistanda siyasal 
partiler ortadan kalkacak 

Atina, 4 (A.A.) - Geneloy tam bir 
sükun içinde geçmiştir. Ifat'i netice 
henüz belli olmamakla beraber alınan 
kısmi neticelere göre seçime iştirak 

edcnleı·den ytizde doksanı kralcılık • 
tan yana rey vermişlerdir. Bir çok 
yerlerde cumuriyetçiler seçime kat · 
iyyen iştirak etmemişlerdir. 

Venizelosa ötedenberl taraftar o · 
lan muharicler de bu geneloydn eski 
şefleri ile aralarının bozulmuş oldu • 
ğunu göstcımişlcrdir. 

Memleketin her tarafında asayiş 

yerindedir. 

KRAL ON BEŞ GlJNE KADı1R 
GELECEK 

Atina, 4 (A.A.) - Geneloyun ne • 
ticcsl Londrada olan kral ikinci Yor 
giye telgrafla bildirilmiştir. Hususi 
bir heyet yakında lngiJtereye gide -
rek neticeyi krala resmen bildirecek 
ve kendisini Yunanistana gelmeğe da 
,.et edecektir. Kıralın 15 güne kadar 
lngiltcreden ayrılacağı ümit olunmak· 
tadır. 

SiYASAL PARTiLER 
Atina, 4 (A.A.) - Geneloyun ilk 

neticesi olmak üzere bütün sıyasal 
partnerin ortadan kalkacağı mnnc • 
dilmektedir. 

1'1 K~RUN ul<urlarma J 
HiZMET KUPONCJ 
-=---t-.-

5.11. 935 

llu kupondaki tarihten başlıya : 
rak IS gün içinde KtJIUJN idaresine 
gösterilirse - resmi ı:ıecburiyetle 
yahut tecimer cııfatile yapılan fl4n· 
l:ırdan başka - bir kiiçük ilanın l 
defalık 1 satırı parası yerine alınır 

C btıycnlcr gününde tdarede bulun 
.. rulaca>: surette bu kuponJan postaya 
vcrcccklert mektuplnnn içine de koya 
bfllrler 4 kPllmr hfr ıı..atır ıınvılmıtlıdır. ) 

Cenevre konuımalarından ıonra 

bu vaziyet hasıl olmuıtur. Ancak 
İngiliz hükumeti, Akdenizdeki 
kuvvetlerini azaltmak için ileri 
aürmüf olduğu iki tart üzerinde is 
rar göstermektedir. Bu şartla~· • 
dan biri İngiltere aleyhindeki pro 
pağandalara nihayet vermek ve 
Libyadaki ltalyan kuvvetlerinin 
hiç değilse bir fırka eksiltilmesi .. 
dir. 

Röyter ajanamın öğrendiğine 

göre lngilterenin bu ıartlardan vaz 
geçmesi mevzuu baha olamaz. Ve 
bu ıartlann önümüzdeki hafta ye 
rine getirilmesi bekleniyor. 

Röyter ajanaı ltalyan ha§ dele· 
geıi Aloiıinin barıı konufmaları • 
na intizaren derhal bir mütarek~ 
yapılmaamı teklif ettiği ıayiaları· 
nın da asılsız olduğunu bildirmek. 
tedir. 
CEBELOTT ARIK DONANMASI 
KUVVETLENDiRİLiYOR 
Berlin, 4, { 02el) - ln·gilt e 

Cebelüttarıktaki donanmaaını tak 
viye için dün de Remily zırhhmu 
Cebelüttarıka yollamııtır. 

r 

- denilecek bir mevkide bulunmaktadır. 
ltalyan aıkerleri bir tara/tan ileri hareketlerine JetJ(lfJI 

ederken uçaklar da havadan Deısiye'ye kadar keşif uçu§lat' 
yapmaktadır. ltalyan uçakları Habeşlerin büyük kuvvetleri~e 
merkez olan Deısiye'den Mahalleye doğru üç bin kişilik bir nııJ • 
reze ayrılarak ilerlemekte olduğunu görmii§tür. 

ita/yan tebliğinin ifadesinden anla§ılıyo!' ki, taarruz hare
keti Habeşler tarafından henüz ehemmiyetli bir mukabele gör 
memi§tir. Ancak gerilla §eklinde mücadeleler devam ettiği ıii~· 
hesizdir. Habeıler geceleri küçük kuvvetler ile ltalyanlara hıt' 
cum ederek rahatnz etmektedir. Acaba ita/yanlar MakalleYe 
de mukavemetsiz bir surette girecekler midir? Burası befü Jç 
ğildir. Makalle den;[en rehir Habe§istanda belli başlı kar""~ 
uğrağı olan bir yerdir. Bundan ba.gka §ehrin bulunduğu moha' 
gayet ıarp bir dağ 6trtındadır. Onun için ltal)11ınların bu fehre 
pek de kolay giremiyeceklcri tahmin olunabilir ) 

ita/yanlar taarruz hareketine başlamada,. evvel {Adiğrat 
ın ıarhında (Hedegamouı) dağını ve civarını tahkim etmi1let' 
diT. (2500) metre irtifaına kadar çıkan bu dağların tahkiminJe~ 
maksat farkta (Danalıtil) taralla1ından yand:.ın gelebilecek btf 

Habe§ taarruzuna kar§ı müdafaa tedbiri almış olnıahtır. 

Danakil cephesinde 
Resmi talyan tebliğine göre Danakü cephesinde JtalY~rı 

kuvvetleri henüz harekete geçmemiştir. Halbuki (3) tarihi ~l~ 
(Adisa a a) dan ge en ir telgraf tfii mıncaRaıtu tmmınt c~r ır J }' Cl'f> 

lannaa lt'alyaA culierleti ile Habeıler arasında ,ok şidcletlı ~i' \ 'ı{fct 
harebeler olduğunu bildirmi tir. (Harar) dan gelen bagka a· 8 \ı1rı4 

Bükreı, 4, (A.A.) _ Endepan. telgraf da ltalyan süvarilerinin Fransız Somalisi boyunca Afızti r ~ ~.ctrQ 
dans Rumen gazetesi, ''Türkiye • ali dağının cenubuna doğru ilerlemekte olduğunu lıaber ııe ~ ·~~/ 
nin arsıulusal rolü,, baılığı altın· mektedir. . . ~ e el· 

~ 'tı,· 
da aıağıdaki betkeyi yazmı§tır: Somali cephesinde .. (O ~ , '" 

. d d l ~ • •Qıl. Türkiye cumurıyeti, ıt uru · (36) numa~alı lt°!yan tebliğin~~!ta!y~n. m~lr~ze erınırt.:;b~' fi 'rı 
mu ve barıt meselesi önündeki hat · gaden) de , aalıyetlerıne devam ettıgı bıldırıl'?tt§tır. Fakat bir ~l 
tıhareketi bakımından dünyada taraftan (Harar) dan gelen haberlere göre bu mır.ta!ıanırt ) ' fe 

ayrı bir mevki i§gal etmelrtedir. E çok yerlerinde yağmurlar yağmaktadır. * .,, fi ~0li 
Genel savat esnasında , sultan • rttı \;">ıe 

:ılffllHI mıffJIMIHıtıınmınttıttıttnmı 1 ıu. ltN 1 nı . fflRI "''" ııe tarafından Çanakkalenin kapatıl- k & t" 
maıı, çarlık rejiminin düımesini Çerkes Etemin ltelyanlar rv1a a d• ıı" 
tacil auretile Ruıyaya kartı katt • • d• k? f1 J 

bir silah olmu§tU. teslim• Dİ ~.) ).~~~. ..• kapılar Jna da ya 
Savattan sonra, Türk ulusu eski Antakyadan tııldırı.dıgıne :JO - O b. frıciJe) 

1 · l'kt .. .. k · S · T" k. d k; ( sıymıı ır ae tefleri ile bır ı e yurume ııte • re urıye - u, ıye sınu111 a ' . . bit ~ 
mesi ~nerjiyi baairetle telif eden Pazar köyünde Atatürk' e suikast muahedesine ili,ik gı-ıh 
bir ulusal kahramanın idaresinde, hazırlamakla maznun 18 kişi tev- anlaşma imzalanmıştır. _ 1~1~ 
silahım tekrar ele aldı. Ve sava . kif edilmiıtir. Eski zabitlerden Adisababa, 4 ( A.A.). ~efl it 

S l. l d v • H . t . •eref1ne frP §in hakiki galibi olan milliyetper Ahmet erver t~s ım om~. l~.I .~ ava.na.: saray~a ~ a sz5()0 .. U1' 
verlik prenaipini çok haris kom§u çin jandarma tatafmdan ol durul- len hır şolende oı duy . f1:>t 
)ara kartı muzaffer krlmaya mu • müştür. Maznunun evinde birçok hediye etmit ve herkesı~i t~ 
vaffak oldu. vesikalar ele ge';miştir. malını ulusa he.~iy~ eııne ~ · 

Avusturya rejisi 
/zmir piyasasından iki 
milyon kiıo iütiin alıyor 

lzmir, 4, {Telefonla) - Bazı 

fırmalar taraf mdan tütüne fazla 
fiyat verildiği hakkında Ameri • 
kan kumpanyalarının yaptığı §İ • 

kayet üzerine ilbaylıkta yapılan 

bir toplantıda mesele konu§uldu 
ve anlaımazlık ortadan kaldırıl • 
dı. Fiyat geçen yıla göre yüzde 20 
yüksektir. Avusturya rejisi bu yıl 
iki milyon kilo tütün alacaktır. 

Kazaen ateş alan çifte 
bir genci öldürdü 

lzmir, 4, {Telefonla} - Cuma 
ovasınm Gürece köyüne giden İz
mirli sporculardan Halil, elindeki 
çifteyi kurcalarken ateş almıt ve 
kurtunlar arkadaıı Nuriyi öldür-
..,,üsütr. 

Diğer taraftan Ammandan ge- geldiğini ıöylemı§tır. Jeft " ~11 
len bir habere göre Türkiye kon p Tekle Havar~at gene~l şl Jıı' \ 
solosu Çerkeı Etemle kardeşi Re- bakanlara Avrupanın 61Y"'

1
5 ştl ~ ~·~k 

'd' ı· · · · t • t• e tlıd' Jı ·· !• ın tes ımını 15 emış ır. rumunu anlatmış v ı1'ıı.f". litı 

Iranda Latin harfleri Habeş ihtilafının orta.ya~; de"''r ~ p 

24 ilkteşrin 1935 · tarihli KU· ğı gerginliği kaydetnı•t j ~11" 
RUN'da Arapca Elbelağ gazete - tir ki: k ı;rrıdeıı ~' ~.~: 
sinden alman ve Iranda }atin harf "Diplomat olera eh ye gı -~t 

len1. yaptım. Şinıdi ceP e ~ .... f 
lerinin kabulüne doğru bir cere • 1"" "''•t 
ya mevcut olduğundan bahseden mem lazımdır. şJ<it a. 

kar~ı "/- -·""' ,, bir haber verdi. Mevsuk bir kay • Biz ltalyanlara ıtıı~ı/ • 
' . . ku fv' naktan verilen malUnıata göre zanmak tabiyesını uvl'f 1'3 

d 1 1. · Bu ın çuıı bu haberin doğru olma ığı an a- devam etme ıyız. dır· ' 
. . . v--sıtası ~~ 

yetın en ıyı ... )11P 
d .. uıanJ hrbin uzaması u§ 

lngilterenin silah ihracı caktır.,, ıarırrıı1ı, ~ 
iki misline çıktı (ilk gelen telgraf~ 

. . cu ıayıladadır.). rflll 
Londra, 4 (A.A.) - lngılterenın llllfllllll""""'""'" tı l . 

•1: h ••h• t 0 hracatJ bU SeJte nııııııııumnıınJlllUUıınt1l-Ullll •Jıftl('fl jJtS"1 " 
sı a ve mu ımma ı . uçnk ı bl11 dil 
hemen hemen iki misline çıkmıştır. den 13S bin }ıraya, ilfon ?~ ,.esti o' 
Peypil gazetesine göre, 1935 yılının yon 400 binden 2 111 geJflİto' ~11r Jil1!P1 

ilk dokuz ayı içinde ihracat 816 bin liz lirasına ve har~ 111gil1ı 
İngiliz llrasınn yükselmiştir. 1934 te 597 binden 871 bın 
498 bin lira idi. Torpil ihracatı '14 bin· tükselmiştlr • 

§ılmıştır. 
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1 Gezintiler ita ret 1 er 1 
Biı niçin sulhu 
severiz? 
-S Atatürk diyor ki: 
~ bozUlınu§ olmasından imrap 
~ ınilmkün değildir. Her halde 
'nkü ağır ihtilMların ortadan kalk 
' rtlcdent insanlığın başlıca dileği 

hdır ... 
J,., A.tQfürkün bu sözleıi, dünyayı 
~1"11iye me~T,aha rengind z bir 
ffe1t1 hctline kovmak istiyenleri11 
~ erine, ve bu yoldaki gidi, 
~~Q['!malarma karft sulhe. ve 
"1ıt lıfa nısamış olan gerçek in · 
'lfın cevabıd:.ı ·. Ger~ek inıan· 
~" r.ıtaclığı, i11teJiği hayatın fe
""lciır. 

"' ::. lf. 

~it .•özlerde biz, ınsanlığuı c -
'fıtd~~~i elle tutulur bir halde 
~ "ıtimü:z. gibi milletre haya -

&~·'il da §İarlarını buluyoruz. 
\{"Yük harpt~n &onı·aki dünya 
"ı~tti artık bi ı;ı insanl!ğın ~yi e· 
'erine rehber aallarmda gö11 

eltteclir. 

~'tiklal harbi. ve onun doğur · 
\ı ~ li/i vaziyet, bu filı vaziye
ı,~ktı~i §ekU ulan muahedele: 
\~ Y~nın arsıulusal hayattaki 
~'1~1~İ tayin Ltmi~tir. Bu mua
\ erın çizeli~ ' hudutlar yalnız 
~trıın ihtiyaçlarını değil, Türk 
~ ttin. lh . , ın ıu tdeallerıni de teı 

f!frttektedir. .. ,, 
~~.tırdda ruli! cihanda sulh. 
r·~bi bunun =iadesi olmuştur. 

"~rkiye, hudutları dııında 
~ er ta§ryan bir devlet Jo~ll 
~ &ı:nun için Türni)'cr.in revi 
''Orı· 
\ ıst davc:la, arkasında koş 
.... '· ue bu dav llar içm silaha sa 
~-- :-ı.;;". unktur 
Ql,Qncı devletlerin toprakla -

~ emperv:ılistçe emellerdr. 
ı;,.4 .. 

1 ~ Türki ıt:nin ıiyaıi şıar 
~i~cı;ında yer tutamaz. Empeı 
\),''>lle • 1 . b' ·"' ene el'ce en çetın ır §C-
f;} clö" •• .. I .. . ~· gufmuf C' an Turkı)·e hen· 
"~~.antitezi olan bir politika 
., ~P olamaı.. Nctelzim, bütün 
~ r•.vet devrinin dış politif?as. 
~ ~~~arüz ettirir. V c 12 yıllık 
' •hkamızın lili eseri emper 
\_ 'l>ıe adci taraftarlık etmeme/: 
·~flfr. 

"rı(l.. . • 'h .. . " ıçın ıu, :.: ıevıyoru:r.. 

~I Sadrj Ertem 

el ~lllludaki tren kazası 
'r nasıl o~du? 

\ıı ~iın-.ız tahkikata göre ev -'llcı • , 
t\in A k' • • . ~vrupa, e ıspreımın on 
t~:ı._ 

ı4 k ~esine sebep olan Al-

nit. aıaaı §U yolda vukua gel • 

~~ıı 
~Uya Lüle burgazdan gelen 

diz t . b" . . k kit renı, ırıncı ma as -
' ~ .. tr fabrikasmm lokotrak . 

t\lltı fabrikaya çekmekte ol -

'"'" l>a.nça.r vagonlarina çarp • 
j ~. 

ı ~\tktıd' l'1 ıı trenine bir sakatlık 
\,~ 'fhr " 1 l k t kt" ·· 
1,. • ı a nız o o ra orun 

# • 
1•ti 

~ •· Çarpıonadan önce ken 
,,... ~ 1 

lh attığından, karanlıkta 
... ,lba.haUinden uzaklatırken 

d" ' 'il~ ltferek bacaklarmdan ya 
\ 

1ttır. 
Slltp 
~ l§tnada lokotraktö · il 

1\ tl~r Yiiklü h l '-ııttır. vağon asara 

ıı '"tlt._ h. 
1- ~çbir haıar. yoktur. Bu 

\..." 
1 kında etraflı tetkikat 

~~ii 
i '\. ~e, ıervis şefleri c1iin ak 

Presle vaka mahalline 

•• 

ilk mektep baş muallimlerinin makam 
tahsisatı yakında veriliyor 

ilk mektep baımuallimlerinin 
makam tahsiaatlan üzerinde dün 
vali Bay Muhittin Üstündağ bir 
muharririmize fU ıözleri söylemit• 
tir: 

''llk mektep başmualliınlerinin 
makam tahsisatları meselesi kat'i 
olarak hallolunmuştur. Bu parala· 
rm verilmesi için ilk olarak Istan 
bul şehir meclisi itiraz; etmişti. Mu 
allimlerin tahsisatlanm bütçe ta · 

üç cüzamlı 

fjjyarbekiıden tedavi 
için getirildiler 
Birkaç gün önce Diyarbekirden 

tedavi için getirilen üç cüzamlı 
Bakırköy hastahanesinde cüzam · 
lılar için aynlmıt olan koğuıa a
lınmıtlardır. 

Bu hastaların Diyarbekirden bu 
raya getirili§ §ekilleri çok büyük 
bir itina ile olmuıtur. Hastaları 
getiren Diyarbekir tıhhat memuru 
Bay Hüseyin Yalçın, kendisi ile 
görüten muharririmize tunları ıöy 
lem iştir: 

- "Hastalar Diyarbekirden El· 
azize kadar hususi bir otomobil -
ıe getırilmişlerdir. Bu otomobil El
azizde dezenfekte edilmiştir. El
azizden sonra trende ayrılan hu . 
susi bir kompartımanla yola de
\'am olunmuştur. İzmite geldiği -
miz vakit İstanbul sıhhat direk -
törlüğüne telgraf verdik. Bw·adan 
Bay Hakkı Atlıharun nezareti al
tında bir motör gönderildi. Köp 
riide de kapalı bir otomobil bizi 
bekledi. Bu suretle hastalar hiç 
kimse ile temas etmelerine mey -
dan verilmeden Diyarbekirden bu 
raya kadar getirilmiş oldula?". Has 
talann ikisi Hafize ve Gülnaz ad
larında kız, biri Sabri adında er -
kektir ... 

Kalem aşırmaktan. 
T ahtakaleden gcçerı Mehmet 

isminde birinin cebinden kalemi
ni aş ırmaktan suçlu Ahmet, yaka 
lanmıı, polisçe tüzeye getirilmiş, 
genel savamanyar Bay Şefik, suç 
luyu Sultanahmet birinci sulh ce
za hakyerine göndermiıtir. Ah • 
medi sorguya çeken he'·· m Bay 
Re1it, tevkif etmiıtir, Ayni zaman 
da şahitlerin çağırılmasına karar 
vermiştir. 

Üniversite rasathanesinde 
Üniversite bahçesinde yapılan 

rasathane için Almanyadan ıs . 
marlanan kubbe dün ıehrimize gel 
mittir. Kubbe yakında yerine ko· 
narak rasathane işlemeğe başlı -
yacaktır. 

samıfatmdan vereceğiz. Nitekim 
bundan evvel böyle bir tasarruf 
neticesindıe vermiştik. Yeni bir ted 
bir de bulduk. Bugün yann tabak 
kuk edecek bu tedbir neticeı;indc 

1 

bu iş de yoluna konacaktır. 
Makam tahsisatı temin edilmiş

tir ve behemehal verilecektir. 
AÇIKTA iLK MEKTEP T ALE. 

BESl YOK! 
Açıkta kalmış ilk mektep ta • 

Ayasofya 
müzesinde 

lsanın kapah olan 
tasviri çıkarılıyor 

Ayasofya müzesinde meydana 
çıkardığı mozayıklara dair bir ki· 
tap hazırlamak üzere lngiltereye 
gitmiş olan Amerikalı profesör 
Bay Vitmor dün tabah Londra -
dan §ehrimize dönmüştür. Profe • 
sör Bay Vitmor, çahımalarma de
vam edeceğini ve hazırladığı ki • 
tabın yakında çıkacağını aöyle • 
miştir. 

Ayasofya müzesinde, mozayık 
açma faaliyeti hayli ilerlemittir. 
Şimdiye kadar mabedin dışındaki 
koridorlarda çah§an eksperler, 
timdi tam mihrabm önüne büyük 
bir iskele kurmuşlar ve orada, lsa· 
nın, §İmdiye kadar kapalı kalan 
tasvirini çıkarznağa s:ahım&kta 

dırlar. 

Bu tasvirin yüzü görünmemek • 
te ise de, §İmdiye kadar gerek ha" 
şının etrafındaki hale ve gerek ha· 
§m genel çizgileri farkediliyordu. 
Bu tasvir Bizans mozayık san'atı • 
nın en yüksek devirlerinde yapıl -
mıttır ve lsanın yüzünü çok hu • 
susi bir ifade ile göstermektedir. 

Amerikalı mütehassısın timdi 
çalıştığı yerde, bazı Biazns impa • 
ratorlarınm resimleri de vardır. 

Mozayık olmakla beraber bunlar 
da açılacaktır. 

Ayasofyanın diğer taraflannda 
da mozayıklar aranmakta ve açr 
labilecek kısımları hakkında ted • 
birler alınmaktadır. 

Ahuna'un müdafaası 
Valde hanının cami yerinde va

az ederken, dinliyenleri tahrik yol 
lu ıöz söylediği iddia olunan İran 
lı Ahunt şeyh Musanın İstanbul 
ağır ceza hakyerinde yapılan du -
ru~masmda genel aavaman Bay 
Ahmet Muhlis Tümay tarafından 
cezalandırılması istenilmiş, bun -

lebesi yoktur. Yalnız bazı mek • 
teplerde yarı tedrisat yapılıyor. 
Böyle olunca da terbiye ve tekni · 
ğin icap ettiği bazı şerait noksan· 
drr. Vasıt.alan tezyit edemiyoruz. 
Yedi sene zarfında İstanbul Yila
yetinde 70 mektep yaptırdım. E · 
limclen geldiği zaman bütün vesa· 
iti hazırladım. Fakat varidat ih · 
tiyaç nisbetinde olmadığından bir 
senedenberi mektep yapılannyor.,, 

Saralılar 

iki kişi dün hastaneye 
kaldırıldı 

Sar' aaı tutan iki kiti hutaneye 
kaldırılmııtır. Bunlardan biri Ka • 
raköyünde Pata mahallesinde ca· 
mi sokağında oturan 22 yaıında 
Sabridir. Sabri evde kimse yok• 
ken fenalaşmış, aar'aaı tutarak 
mangalın üstüne ~~tmüf, vücu • 
dünün muhtelif yerlerinden yan • 
mıttır. Sabri imdadına yetiıen 

komşulan hastaneye kaldırılmıt • 
tır • 

Diğer aar'alı adam da Ortaköy
de Papazoğlu sokağında 33 numa• 

ralı evde oturan Şeriftir. Şerif mer 
divenden inerken sar'aaı tutmuf, 

on ayak merdivenden aıağı düıe • 
rek çenesi kırılmıştır. Baygın bir 

halde Beyoğlu hastanesine kaldı • 
rılmıttır. 

Bu yıl gelecek seyyahların 
say:sı az m1? 

Akdenizde vaziyetin tabii ol • 

maması dolayısile, bu ıene Akde
niz yoliyle memleketimize de ge
lecek seyyah vapurlarının azala • 
cağı tahmin ediliyor. 

Seyyah acentelerinden baziları. 
nm, vaziyet düzelinceye kadar 
Akdeniz gezintilerini kaldırma • 
ğa karar verdikleri haber alınmış 
tır. 

Bununla beraber, bu yıl İtalya 
limanlarına uğramayan birçok va 
purların memleketimize gelece -
ği ve bu yüzden ıeyyahlarm bir ci 
betten de çoğalacağı zannedil • 
mektedir. 

Çünkü ltalyaya uğramayan sey 
yahlann programlarını değiftİre· 
rek memleketimize geldikleri tim 

diden görülmektedir. Dünya ıey -
yah acentelerinden bazılarınm bu 
sene için programlarını tamamen 
değittirecekleri ve yeni uğraklar 
ihdas edecekleri anlatılıyor. 

dan sonra gösterilen bazı müdaf a ============== 
a şahitleri dinlenilmişti. 

Dünkü duruşmada müdafaa ya . 
pılmıştır. Gelecek durutmada da 
karar bildirilecektir. 
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ÇABvK A~ACıoA 
BİR. ~ÜRİİl. 
TÜ VA~ 

Fransa canbazhanelerinC:e çalışan< Fratellini karde§ler) Avustralyada bu i:marı bir cambazlıa1w dirt•ktörü tar~· 
lından çağınlnıııtır. o, kardeş yola çı kıyarlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en mcşfıur kom:l.lcrinin ~eyalıa 
tini takip Hecekılniz. Bu macerayı iyice takip_ edebilmek ifin bu resimleri keserek toplamak oc bir kollcksiyon 
yapmak ldzundır. 

Boğaz niçin 
ölüyor? 

Vakit vakit: 
- Boğaz ölüyor, onu keneli e· 

limiJe öldürüyoruz.! 
Diyenlerle karııla§ırız. Evet 

boğaz ölüyor. bütün güzelliği, ca· 
na yakınlığı, dünya yüzünclekı q

•İzliği, onu kurtüramadan yaVa§, 

ağır bir ölümle sönüyor. 
Kimi diyor ki: 
- Onun canına okuyan ıu kö

mür depolarıdır! 
Kimi öteden atılarak: 
- Gaz depolannı da unütma· 

yın. Herkeı tutuşmaktan korka -
rak kaçıyor. 

Daha geniı düıünenler ise: 
- Belki banlann da parmağı 

var, amma boğazı boıaltan kon· 
lorsazlaktur. 

Diyorlar. Duğra. E•ki kai · 
ıcımq yaldarıla bugün, kim, 
hangi kirme ile bannabilir? Per · 
deleri arkcuıncl:ı bir petrol lamba
mun - i•terıe direkli. ponponla 
cinrinden olsun - kızıl ııığı ada -
ma arhk keyif vermiyor Mermer 
kurnalı, ~ha kaplı hamam kül. · 
hanlarına herke• orman yutan 
korkunç bir dev göziyle bakıyor. 

ÇeıJrilen bir hava.gazı düğme
si, küçücük bir çini beyazlığı, bir
kaç nikel muıluk ıJe çabuk ııcak· 
lık .. lıte bugünkü adam bana, o 
geçmİf çağların buğulu, tokmaklı 
ve günlük koku!u hamomlannın 

bütün ıatalatına üıl tuta)or. 
Sonra, hepıi bu kadar cıa değil. 

Boğazı b01altan dünyanın bu en 
güz.el kıyılannı küskün bir ıssızlık 
içinde bırakan btı§ka engelle: de 
var. Zenginliğin anlamı Heğişti. 
Bugün milyonla oyniyan!ara bcı 
odalı bir apartıman bölüğü yeti . 
yor. 

Para, harcanıp tüketilen bir 
oarlık değil, üretilip türetilen bir 
ıey oldu. Kcualarda altınlar ku 
laçkaya yatıyor. Heıap, eı:ki zen· 
ğinin yüz karan ıayılırJı. Şimdi 

yüz aklığı oldu. Otuz. yıl önce. ko 
naklar arcmnda bir harcama yarı 
ft yapılırken, bugün ıermayelcr, 

bcqbtı§a vererek biribirlerini per· 
çinliyorlar. Bahçelerinde kornlar 
uğuldayan, havuzlar fqkıran 
köıkleri, uçnız bucaksız. yaldan 
tütün depom yapan nedir? .. Yal ... 
mz konlormJuk ma? 

Şarlar, göbeklerine doğru top· 
lanıyor. Bu merkezdenyana c..kı • 
ıın, •aydıklarımdan baıka bir "'° 
bebi de yol uzaklığıclu. Boğauı 

gidi§, gelif yolcunun dört •aatini 
yiyor. Hangi İf ~Janu gününün bu 
kadarlık vaktini b01ubo1una har· 
cayabilir! 

Boğazı öldürenlerin bQfında 
yolsuz vapurlar gelir. Kaplumba 
hız.iyle yürüyen, köprüden Kava • 
ğa ıhlaya, pullaya ancak iki •aat
te giden vapurforJır ki, bu yeryü• 
zii cennetinin GUkurunu kazıyor. 

Bütün uyğunsuzlukları meydamla 
iken otobüsleri yCJ§atan ararlaki 
hrT ayrılığı değil midir?. Bir saaı 
ön~e varmak uğrunda bir saat çal 
kanıp, zıplamağa katianmıyor 

mıyız? 

Eğer Boğazı kurtarmak isti • 
yorıak ilkin bu noktadan iıe gi • 
rİ§mek gerektir. 

S. Gezgin 

Ehli hayvan sergisi 
Adana - 1 O, 1kincitcşrin pazar 

günü açılacak olan asil hayvan
lar ıergiıi hazırlıklarına başlan -
mı~trr. Sergi, büyük bir törenle 
açılacal..-tır. Uzak köylerden ser -
sıiye iıtirak edenler bulunu or. 
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K UltUr itleri 

Filyos - Zonguldak hattı, Türkiyeninl 
en iş'ek hattı olacak 

Ağaç altında 
pathyan silah! Universitede 

"Kusura bakaıa, 

' Şeytana uyduJIVt' 
· maaşlar N şanlı kızın ölümü Garip bir ~ursızlık 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ba 
yındırlık bakanlığı, yeai hattan · 
mızın açılması için zengin bi .. 
program hazırlamıştır. Funa gö -
re ilk önce Irmak - Filvos h:ıttı 
mn açılma töre..ai yapıla.:aktn. 

Filyoa hattının Zonguıdağa ka· 
dar uzatılmasına ve Filyoala Zon 
ğuldak arasındak: 25 k\iometre 
lik kısmın inşaatına başlanmıştır. 

Orta okul talebeleri 
gıttikçe artıqor 

Ankara, 4 (Telefonla) - Kül
tür bakanhğmca yapı1ar bir •ta · 
tistiğe göre, aon ~ç sene ıçinde or 
ta okul talebeferirıin say·ımda 10 
bin miktannda bir artış görül 
müştür. 933 de arta okullarda o 
kuy.an talebelerin sayu, 44 bin i · 
ken bu yıl 64 bin olmuştur. 

132 milnon metremurab
baı toprak kurtuldu 

Ankara, 4 (Tdefonıa) - Sağ· 

lık bakanlığının yaptığı bir stati .. 
tiğe göre 934 de 11 sltlr1ö müca · 
dele mıntake.sm~a 12J..:·87 met · 
re kanal açılmış 132 milyon .net· 
re murabaına y llun arazi kuru 
tulmust. :. 

~1adr ıt, e gidecek 
hegetımız 

AL~tarn, 4 ( T e!efonla) - Eko 
n.!'.ni müsteşrı Faik Ku,.~oğhmuu 
başkanliğında Mndrite gidecek 

ticaret heyetimiz hafta somma doğ 
ru harc!cet edec~ktir. 

Türkofis baş müşa.vhlerindeıı 

Orhan Zihni de heyete t§tİrak e · 
decektir. 

lngiliz döm;nqonlanndan 
r;elen mallar 

Anl.-.ıra, 4 (1 ele~ 1..1.a) 
Türk - İngiliz ldering an;aşması 
nm muaddel 34 ·:mcü T:le.ddesin'r 
meriyet mevkiine koumasmdan 
evvel lngil:-z döminyon:'- .ncfan 
giimrül:lerimize gelmiş ve yahut 
da te~ek üzere yola rıl:atı~n·p· 

o ·~.!ı malların bir defa~·L mah5uz 
olmak üzere Hha.1 suretine di'.ir 
karart1ame Bak:ınlar kt:rulund:rn 

Bunun için 4,5 mılyon .ira harca · 
nacaktır. Zonguldak - Filyoı 

hattının birinci merhaleai olan Ça
taia ğzı kömür mıntakasma 15 -

6 - 936 da \·e Zonğuldağa da 

15 - 6 - 937 t~rihinde vai'ıla 

caktır. 

Filyos - Zoniuldak hattı Tür 

kiyenin en işlek hattı ola< aktır. 

lzmir komisyoncularının 
1mı1hanı 

Ankara, 4 (Telefonla) - lz · 
mir kom~:;yoncu:arının imtihan 
tarının usulü dairesinde yapuma
dığt anlaşılmıf, gümrükler ba 
kanhğınca bozuımuıtur. lmt~han 
lar yakında yen;den yapılacaktır. 

lzmir iş bankası 
müaürliiğü 

Ankara, 4 (1 elefonla) - lı · 
kenderiye lı bankası müdürHiğü· 
ne tayin edilen lzmir h bankası 
müdürü Firuzun yerine ~imJilil. 

kimse tayin edi!ınİyecf!k, müdür • 
lük vazifesi vekileten görülecek -
tir. 

Son hakemin cevabı 
yarın bekleniyor 

vakası, hakyerinde B f ·· 1 • hadisesi, Tüzede... . . .a. . . azı pro esor erın .,,, 
Geçen yaz Sarıyerde mülazım I Galatada Mumhane cad4~ ~ 

lbrahimle nişanlısı Belkis bir ge- maaş arına zammı yapıldı? bir handa odası bulunan~ 
zinti yaparlarken tenha bir yerde Duyduğumul:a göre, Ünivc-·:te İsminde biri, bir müddet~ 
ağaç altmda oturmuşlar, konuş · kadrosunda bulunan bazı profe. dolaımıJ. Sonra odasına~ 
mağn ba§lamıılar ve bu sırada i~i sörlerin maa§lanna zam yapılmıı Bir de bakmıı, ki, koridordl il 
tilen bir silah sesinden sonra, Bel br. adam ıüphe uyandırıcı hald_'.,2~ 
kis yerde ölü olarak bulunmu§tu. Zammın ne kadar ve kimlere ruyor. Yerde de aama bir )Jl"'"' 

1 
Bu yoldaki araştırma dosyası, ö- yapıldığı henüz belli değildir. Ya Kendi "dasının kapı kilidi! 

1 
S' 

len kızın nişanlısı mülizim ibra· kında bu durum bakanlık tarafın - Ne arıyorsun burads· 
himin ölüme sebep olmaktan du- dan Üniveraite rektörlüğüne bil. mi kırdm bu kilidi? 
ruşması yapılmak üzere İstanbul dirilecektir. Koridurdaki adam, !afırJll~J 
ikinci ceza hakyerine verilmitti. Çamlıca ilk okulu açıldı mııtır. Ne yapacağım bileON)tı 

Dün duru,maya başlanmıştır. Nihayet cebinden yetuıif bet. 
Okunan tüzel tıp raporu, vücud • Çamhcada kapanan kız orta 0 • ruı çıkarıp, Ahmede uzatır"'' 
den çıkarılan kurşunun başkası kulu binasmda dün yeni bir ilk o- - Birader, ku.ura ba~ 
tarafından atıldığı yolundadır. Fa kul açılmııtır. Bu okula Çamlı<:a görüver. Nasılsa ıeytana . 
kat, dava edilen, tabancayı ne kas da bulunan 13 ve 44 ncü okulların k·ı·d· k · d 11 

ı ı ı ırıp aeııın o ana " ~ 
ten, ne de dikkatsizlikle kendisi· fazla talebesi nakledilmiı, ders • Bula bula yetmiı beş kurıJf 
nin sıktığını &öylüyor. Tabanca · lere dünden itibaren başlammı • dum, aldım. lıte geriye veri1° 
run kendi elinde değil, merakla tD'. AJ param ve yalvarırnn ıaıı'ı 
evirip çeviren Belkisin elinde bu- Cep kılavuzun an ni poliae haber verme! JJf 
lunduğunu, onun parmağının yan ikınci cildi Ahmet, parasını geriye 'tJllİ 
lışhkla tetiğe değmesi suretile a- fakat bu yalvarııa aldırıt e 

ld v k b · ı b' k Devlet matbaaımda b••tırılm- L E b ol lef a ıgım, va anın oy e ır aza .... CLA yor. ıref oğlu Abdulla -.. 'ti t 
k ld ~ 'dd' d' ta olan yeni Tür"-eden Osmanlı- d Y':.~ va aaı o u5 unu ı ıa e ıyor. -... aonra an anlatılan adanın> '-'°' 

Hakyeri kurulu, tahitlerin çağı . caya cep klavuzunun bütün b~skııı ıma yapı§ıyor. Abdullah• P"'" 
rılmaaı için duru§mayı ba§ka güne bitmittir. On beı ikinciteırinden teslim ediyor. 
bırakmıştır. itibaren aab§a çıkacaktır. Poliı, bu adamm daha _.t 

REKTÖR DONOYOR - Ro • başka bir yerden de saat ~ 
d ılacak olan yeni Oniverai neticesine varıyor. Her iki 1 I 

tenin açılma töreninde biilunmak ' )• dolayı tüzeye a-etirilen ftı.'ıJ .. 
Kok f. vatları 

A: :ara, 4 (T-eıefonıa.1 -Tak Her haha lUOO ton üzre ltalyaya giden Oniveraite genel ıavamanyar Bay şefi1' 
rektörü Bay Cemil Bilıel cuma gü fmdan sorguya çekilmi§tit· sitlerin tesviye ,ekli hususunda kok gelecek 

Bayındırlık bak;ınlığiyle telefon H 1 b' d b' -. . ava arın u· en ıre soguma -
şırketı aT&aında :ıkan ao\aımaz • lı-yt.izün ını;-o n, ktJmür fiyat e 

lrğm halJi için son hak~m tayin e· rinde de hafif bir yükse!me başla 
dilen İstanbul Univenitf's; riyazi- mıştır. Bununla beraber bu yıl 
ye profesörü Fon Mi!esin, reyini mahrukat fiyatlerinde ihtikar ya· 
- mukavelenin buna dair mad pılamıyacağı anlaşılmaktadır. Bu
de5i mucibince - bugün larafey- nun birçok sebepleri vardtr. Bi · 
ne bildirmesi icap ediyordu. He rinci derecede, sömi kokun sah • 

nüz gelmiyen bu cevaµ yarın bek· ıa çıkarılması vt. depolarda odun 
lenmektedir. ve kömür istokum ... n mühim mik · 

Ankara, 4 (T elefonhs) - Ge · 
çen yıl memleketın mez~aha olan 
yerlerir.~ 3 milyondan f a.zla hay 
van ge4irj:.ni§, bunlardan 79,S 
milyon kiloya yeılnn et alınmJştır 

Tü:kiyede et ,stihiakinin baz. 
Avrupa memlex' tlcrinden fazla 
olduğu alakada ·!arca temin ~dil· 
mektedir. 

darda bulunmasıdır. Bunlardan 
ba§ka belediye salı§ları gözden gc 
çirmek ve ihtik5.r yapacaklan ce 
zalandrrmağa da karar vermiştir 
Son günler içinde perakende sa 
tışlnrda on para kadar b1r yük • 
seklik olmu§tur. ki, o da Bulgar -
ya kömürlerindedir. 

nü tehrimize gelecektir. hrma ilerliyor .• 
BiR OrulETMEN HAKKINDA ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=~ 
ğren iğimize göre Çatalca orta Nöbetçi eczaneLeT , 

okulunda bir öğretmen bakanlık f'.' 
emrine alınmı§tır. Bu durum hak· Samatyada: Tcofilos, P>ks;:reJ 
km da genel iıpekterler taraf mdan Pertev, Karagümrükte: Süad· 1/İ 
in.:eleme yapılmaktadır. Yakın • ninde : A. Hamdi, Fenerde: ~ 
da sonuç belli olacaktır. Şebzadcba§Itlda: Aaaf, Anka~ ~ 

KÜL TOR BAŞ ISPEKTERl - sinde: Eıref Nctet, Sirkecide~ 
Kemal, Zeyrekte: Yorgi, J3 y.ee'. 

Kültür bakanlığı b8.§ ispekteri ve Cemil, BC§iktaıda: Sü1cyınaı1 . ~ 
yüksek tedrisat direktör vekili Öalatada: Hidayet, Beyoğt~da· J(~ 

Bay Cevat evvelki gün Ankaradan Kanzuk, Pangaltida: Karakil1 tetft' 
tehrimize gelmiı ve ak§a.m treni- ciyan, Kurtulu§da: Necdet f;lt. ,.ı~ 
le Ankaraya dönmü§tür. ttmpaşada: Merkez, Haskôyde· 

Bay Cevadın tehrim.ize geliti İstılnbul B~lediqesi B akt~JIS 1 
kendi özel iti içindir. S2hir1Yyntrosu u 

20 
de 

YENi TALİMATNAME- lk . 
tisadiyat ve içtimaiyat emtitüıü • 111111111111111 
nün yeni ıınav talimatnainesi ha-

zırlanarak kültür bakanlığı tara . 11111 
fmdan dün Üniversiteye gönderil 

111 
miştir. Talimatname bu ıınavın 

çıkmı~, gürnrüktere tebliğ -; 1 _n · ==============-==== 

Yerli antrasitlerin s&tı§larrna 
başlanmıştır. Bu kömürlerin kuru 
çeşme deposunda teslimi tonu 
24,50 liradan satılmaktadır. Fahri durumundan itibaren tatbik e

JnU§tur. ı anlaşması da ')'arın gümri:I·lere kadan haftada muntazaman dilmeğe baılanacaktır. 
Yeni Tiirk - Me.car k=uing tebliğ edileGe!~tir. 

1 ürk masonlarının son toplantısı 

(1000) ton gönderildiğine göre 
piyasada fotendiği kadar buluna . 
bilecektir. 

Dış Bakanlığı müsteşarı 
Bir iki gün evvel Ar.karadan 

gelen haberler arasında bir tel · 
graf yanlışlığı olr.rak, D1ş bakan· 
lığı müsteşarı Agahın çekildiği 
yazılmıştır. Bay Agah v~zifeain
den ayrılmı§ değildir. 

- Geçmiş {(ur unlar: -
5 Teşrınısani 1921 

Anadolu nwlıabirinılzin iş'arına 
oörc iki aydanbcri Kc11seridc bu· 
lumuakta olan lıükiımet daireleri 
tekrar Ankaraya nakledilmi§ ve e"5'
ki binalarında ycrle§miştir. Hüku
met dairelerinin Kayseriyc nakli 

iLK OKULLARIN DURUMU 
- Uk tedrisat iıpekterleri dün 
kültür direktörlüğünde bir toplan 
tı yaparak ilk okulların son duru 
mu üzerinde görütülmüştür. 

Bundan baıka toplantıda okul· 
lard.a terbiye ve tedriı şekilleri et 

rafında da konuımalar yapılmıf. 
tır. 

ORTA TEDRiSAT MAAŞLA • 
RI - Orta tedrisat öğretmenleri 
nin ikinciteşrin maaılan henüz ve 
rilmemİ§tir, Buna sebep te kadro 
dolayııiyle bakanlıktan havale gel 
memesidir. Bir iki gü.ne kadar öğ 
retmenlerin maat durumları dü • 
zeltilecektir. 

"1Tfl1•mntllllllll9t1U1U11H111ıuıa:nııuııı....._1111 __ rn.,.1n= __ _ 

Eski.şclürin taldlyesini müteakip it· Türk ofis ve ticaret 
tihaz edümiş bir ihtiyat tedbiriydi. 
Ankarada yalmz 'heyeti vel;ile erka- l<afemi işleri 
nı Uc Büyük Millet lflcclisi aza,,ı 935 Haziranındanberi ticaret 
kalmı§ bulunuyordu. Haber aldığı- kalemine ait vazifeler Türk ofiai 
nuza göre hüldı.rneti TTU!rkeziycnin tarafından görülmekteydi. Kale • 
Kauıaridc kalmasını temin için 

Franaız~a lllüstrasion Türk ma&onlarının •on toplantısına au yukarı- memleket eşrafı Mustafa Kemal min doıya, evrak vesairesi Anka. 
ki resmi ba•mııtır. Toplanhya dördüncü Noter B. Sadettin hafktınlık Paşa Hazretlerine telgraflarla mıj. raya taıınmıt bulunuyordu. Ha • 
etmiıtb. Ruimde avukat Omer Kenan, talıli.iye umum direktörü Nec- rm:aat. etmiçl<'rdir. ber aldığımıza göre bu i§tere Türk 

-1MUi&_lh. • tJ.,.,, örülmeldetlir. --------------' ofiıi tarafından bakılmakta de • 



1( An1erikada 
Ne eır Gördünı1 
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Amerikada bankerler 
Beklenilen 
doktor 

mesihler: Radyo papası, 
Tavsent, servetlerin taksimini 

istiyen Sinkler ve radikal vali .• 
I ~ozyeh bu hale dair olan fikir ı 
erıni, bambaşka fikirlerini tesbit 

~ti~i zaman seçim yapılıyordu ., 
&zıyetten memnun olmıyanlar 

kendisini intihap ettiler. tik zafe-' ... . 
11lın S!rrı buradadır. Fakat sonra 
~taftarları tereddüde dilştüler. 

eni Cumur Başkanı işe başlar . 
k~n kimse evvlki fikrinde bulun -
lnuyordu. 

Bununla beraber Rozvelt dur -
lna:Jı, it gördü. Birçok şeyler yap
~&yı tecrübe elti. Zaman geçtik -
Çe işlerde bir kabiliyetsiz) ik görü-

rtitr.ordu. Cumur Ba~k&nın ba~ka 
tiitlü yapamıyacağı daha iyi a~la. 
lrldı. 

l'tŞKIL~ Ti ESASiYE KANUNU 

Ötıcede aöy~dicim gibi Roz -
"~ bir dihtatör olmasını bilme -
di' Yahut olamadı. Rakipleri bu · 

~~ı~ Cumur:yetçiler ve demagofi 
ı:- nd.._m obn Williynm Rand~l,. 

~le3.rat her gili> enı:ııiini bo lşe,· ik 
hhut faşist olmakla auçlandırı -
l'o lardı. Ne hata! Ne kötü duy -
t:u ! Q.ozvelt, parlemenlo yol ile, a· 
\,loa ' L • f • b"k c:. rı IKır erını tat ı a çalı,.kan 

~'l'lallı iyi bir adamdır. 
.. Biz de fran masonlar oldu -
tu gibi, Amerikada bangerler si
~•·1al hayatı berbad ediyorlar. 

&ngerler sokağının bir işareti ü . 
~er:r. A ı· d' d k" d k 'h · • .e a ı ıvan a ı o uz 1 ti -

~~t a::~~ yirmi dört aydanberi tat 
d:k edılen soğuk bir tarzda aöy!e-
ıler. Bu sistem patronlar ile müs 

lt1 ~
1demler arasındaki münasebet ' . b·tı ıoıyal adalet bakımındnn az 

dit derecede tesbit ediyordu. Bu 
il~kuz aza bunu, faşizme doğru 

ad!'m diye ilan ettiler. 

d~akiki h(r başhan ne yapabilir· 
\t 

1 
.Bu dokuz ihtiyarı, birkaç ku, 

'llı hodbinin menfaati için ulu -
~l menfaatin ne hale geldiğini 

1 
totlrıek .. .. k 1 uzere, tecemmu amp a . 

:·~ gönderdi. ~ek U;::!ğa Cİlme • 
g~ lii 
S it zum yok. Bu me:e:e orlaıa 
~ 1nca. Roz~·eb te;;kil~tı esasiye 

tıunun yeniden gözden geçiril -
'rteaı . . . . . bi}· ıçın mılletın reyıne başvura-
di ltdi. İşte buna ce!aret edeme -

· tlazılarınm fikrince bunu yap-
~k iat d · Ç.. k.. l di . eme ı. un u ozarnan, rnr 
ıı..'~i ıeçenlerin gözünde ali diva. 
of arıı ma.ğ!ftbiyetini itiraf etmi~ 
a'taktı. 

!ıltıı llo~veit dilediği gibi muvaffak 
~·aın"3ına sebep olarak böyle bir 
t. :ı:r.b•ll antrikacıların varlığını gös
"'re ·ı· 

, b 
1 ır. Ve pek ala diyebilir ki: 

'~-.. 
Ş-ı1aı:ı ger böyle kötü arzularla kar-
lcı~~~nuş olsaydm1 muvaffak o-

ın.,, 

llu ·· t\a &oz belki de demokrat fi . 
l~~ılığın b;r ifadesi olabilir; fa. 

tUtı·~ır. tefin kabul edeceği ve dü-1 
~a Up ıleriye süreceği bir söz ola· 
~:932 de kökten değiımeler 
~ !( •rzusile Rozvelte bağlan 

olanlar hay·•!Je ·n· d .. ,.. .. v .. ll(i 'Q rı ın u~.ugu· 

~. rsrerek hiçte memnun kalma-
• &tdrr. Şimdi bunlar, memleke. :ı 
• a.ı;al111!~1 !UQA U!5! lti"!}ll ll!l 1 

zar etmek zaruretinde bulunuyor
lar. 

Bununla beraber, Birleıik Ame· 
rikada, bu beklenilen meıihler eli 

sik değildir.Mesela "radyo papa -
aı,, denilen ve "aosyal hak cemi ~ 
yeti,, ni canlandıran Per Kuğlin; 

&ervetlerir. yeniden taksimi İçin 

bir plan yapmış olan doktor Tav· 

sent; demokrat kılığına giren sos 
yalist Upton Sinkler; Minezotamn 

"radikal,, valisi Floyd Olıon ve 
bir de La F ollet kardeşler vardır. 
Rozvel~ ~ükreL-:ıelidir ki , ken · 

disine karşı ku~vetli bir muhal;f. 
ler grupu toplamak kabiliyetinde 

olan birici!; adam Huey Hong ka
tillerin kurşunları ile ortadan kalk 

mış bulunuyor. Öteki "hasimler,, 

in hiçbiri ona karşı çıkatak bir şef 
istidadında değillerdir. Hele a-

ralarında anla~manın imkanı da 
yoktur. 

Bir iiçüncü parti vücude getir
mek fikrinden çok bahsediliyor. 

Bu nasyonal plan üzerinde hiç 

bir zaman gerçekleımeyen eski 
bir rüyadır. Huey Loni öleliberj, 
ciddi bir miifterek hareketin ne au 
r.etle yapılabileceği bir türlü kes
tirilemiyor. Eğer bu "Demagog , 

lar birle§mek kabiliyetini göster· 
mezlerae bu vaziyetleri yakin se -
çimde Rozvelte büyük bir zafer 
kazandırmak için pek güzel bir 

fırsat olacaktır. Hatta icabı ha -
linde Cumur Bafkam buıılara bir 
takım tavizatta da bulunabilir. Ni 
tekim Per Kuğlin şimdiden kom ş 

malara bnşlamııtır. Beyaz evde 
Rozvc:t ite uzun bir görüşmede 

bulunduktan sonradır ki tiddetli 
hücumları yavaş yavaş hafiflemiş· 

tir. Bu hale göre 1936 da Ct:muri 
yett.ler:n iktidar mevkiinegelme· 
leri ihtimali bitmiş demek olu -
yor. 

BütünAmerke.lıların fikri de bu 
merkezdedir. Hooverin halkçı ol· 
maması onu gözden dü.ürmüştür. 

Şimdi Cumuryietçiler, boı yere se 
çime gösterilebilecek bir namzet 
aramaktadırlar. Henüz bulama • 
ddar, galiba bulam1yacaklar da. 

Başlıca ıefleri birçok finans re -
zaletlerine bulaşmış bulunuyorlar. 
Böyle olunca Cumuriyetçiler bir 
takım hayali kombinezonlar yap 
mağa çah~ıyorlar. Bir yandan 
Hanri F ord'un, bir yandan rakip 
partide disiplin altına giremeyen 
Al. Smit'in adları ileriye sürülü . 

yor. Bu sonuncunun kendi etrafı • 
na bir çok ortodoks Cumuriyetçi

leri toplıyabileceği umuluyor. Fa. 
kat bunların hiçbiri ciddi değildir. 

Gelecek yıl Amerika yine Roz -
velti seçecektir. Bu, Rozveltin di-

ledikleriııi vücude getirmiş olduğu 
için değil, belki onun yerirıe daha 
fenasınm, "hüriyet,, ve "demokra-

si,, maskesi altında bir banger -
ler r iktatörünün gelmesinden 

korktukları içindir . 

<Arkaaı var) 
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Büyük ~ir yağmur mem e eti 
Habeşler şiddetli bir yağmur sağanağı altında günde beş 
defa ıslanıp beş defa kuruyorlar - Dağ yofculukla

rında görünmez bir tehlike : Kaplan hücumu! 
- Habeşist .. mda İmparatorun 

askeri ve misafirleri her nereden 
gelirse ahali beslemeğe mecbur . 
dur. Siz imparatorun misafirisi · 
niz. Ahali vazifasini yapıyor. 

Ben bunları kabul etmek iste · 
medim. Şöyle dediler: 

- Bunları ahali getiriyor; faJ 
kat İmparatoru.ı malıdır. lmpara• 
torun adamı ge!'İ çevrilmez .. Bu • 
na doğu denir. 

Kabul ettim, fak at hepsini as 
kerlerime hediyr. ettim. 

Habe,Iilerin çok garip bir ideo 
tini yazayım: Milo yerinde yemek 
hazırlanıken dikkat ediyordum 
Büyük bir muıamba gerildi. As -
kerler bunu Üzerlerine ~ötürdü · 
ler. Altlarına girerek hazırlanmı~ l 
~emeği yemeğe başladılar. Ben, da· 1 

ha önceden yemek hazırladıklar1-
nı görmemi§ olsaydım bir fey an
lıyamıyacaktım. Muşambanın al· 
tında bir §eyler kımıldıyor, fake i 

bu kımıldayan nedir. Bunun ae ' 
bebini sordum: 

- Habeşler göz değmesinden 
korkarlar. Kar§ıtığını verdiler. 

Tevekkeli değil, ıu istediğim 
vakit Habeşli suyu veriyor ve yü• 
züme muıambasını örterek kim -
senin görmesine mani oluyordu. 

Karsa karargahı: M ayı• 

Karsa karargahından sabah er· 
ken yola çıktık. Saat 12 de büyük 
bir ağaçlığın kölgeliklerinde mol:ı 
verdik. Buradaki ağaçlar birer ce 
viz ağacına benzemekte idi. Üzer-

lerinde kanarya, karatavuk, bülbül 
gibi güzel sesli kuşlar uçuıuyor· 
ve ötüyorlardı. Bunların arasında 
sesini ilk defa duyduğum ve ken
disini görmediğim bir kut, piyano 
tu1una vurulduğu vakit çıkan ses 
gibi piyo, piyo diye ötüyordu. Saat 
bire kadar burada yorgunluk al - ı 
dık. Hareketimizden birkaç da · ı 
kika sonra ortalıkta hiç bir fey 
yokken birdenbire hava bulutlaı
tı. Hafiften baş!ıyan yağmur her 
saniye şiddetini artrrarak bardak
tan bo~~mırcasına bir hal aldı. Mu 
ş;ımbalarımızı ba§ımıza geçirdik. 
Göz yumup açın.cıya kadar asker 
Ier sırsıklam olmuşlardı. Yanım -
dakilerden birine: 

- Bu askerlerin hali ne olacak, 
hasta'anırlar, dedim. 

Güldü: 

- Biz günde beş defa ıslaIUT, 
beş defa kururuz. Buna alışkını2. 
Yağmur, dinır.ecliği i~iıı biraz son 
ra bazı Habeıler, kaplan derileri
ni çıkarıp başlarına oturttular. Bu 
nu yapmayanlar da vardı. 

Yağmur bir Mat sürdü. Bu müd 
det zarfında katırcılarımız hayli 
yol almışlardı. Onları otu bol bir 
yerde katırları otlatırlcen bulduk. 
Buralarda yolda hayvana ye:n v~ 
mek adeti yoktur. Nerede otlu bir 
yola rastlanır~a orada mola verir 
lir. Hayvanlar karınlnrını doyu -
rurlar. Buradan sekiz metre uzak· 
ta bir tepe r :.::er. nde karargah kuı· 

duktan sonra bir müddet, gece 
kurd, sırtlan ve bunlara benzer 
birçok yabani ho.vY...,nlnr et afı -
mızda dolaıtılar. Fakat bir §ey ya 
pamadılar. 

Y ekka korargiihı 

Ertesi günü 17 mayistı. Kahve 
mizle et suyumuzu içtikten sonra 
yola çıktık. Sabahın alaca karan
lığında Habeş dağlarının 11'.anza· 
rası çok latifti. Tepelerin ara~ın
dan doğan güneşi seyrederken ku 
laklarımu:· garip fakat bu dağ -

H abeıli biT kız tipi 

lann havaama çok uygun gelen 
sesler gelmeğe baıladı. Bunlar on 
bq kadar Calla kız.lan idi. Yaki-

nimizdeki bir yoldan geçiyorlardı. 
Y anmıızdaki Haheıler, bunların 
çalı§mak için tarlalua gitmekte 
olduklarını söylediler. 

edemediler. En nihayet çadırdan 
çıkıp birkaç el · silah atmak mec -
buriyetinde kaldım. Fakat sesleri 
ve ulumaları sabaha kadar sürdü. 

Habeşler: 

- Bunlar bir katır yakalamak 
için dırıltılar yapıyorlar. Bir katır 
ele geçirirlerse hepsi susar. 

Çaltko karargahı 

18 mayıs sabah hareket etmeden 
önce, kılıcının kını kadifeli bir ka 

' tıra binmi§ Habe§ yakJa§tı. Bir 
kaç defa eğilerek selam verdiler. 

1 
iki yanında da birer Habeş vardı. 
Bir feyler söyledi. Terceme etti -
lı:: 

- Bu gece benim evimde misa
'. fir olacaksmız .• Diyormuş. 

Kendisine teşekkür ederek yola 
çıktık. Yolumuzun önünde lllat
kiki dağı yükseliyordu. !Bunu br

manacaktık. Bu dağ çok latiftir. 
Hele maymunların hali görüle -
cek şeydir. Büyük ağaçların bir da 
lından öbür dalma öyle bir atılıt
ları var ki, .. Doğrusu Harardan ha 
reketimizden sonra büyük bir çıft 
likte ıeyahat ediyormll!UZ gibi.. 
Y ollarm sarplığı olmua, şikayet 
edielcek bir teY yok. 

Burada Ulankiki ormanım biraz 
anlatayım: Bu ormanın güzelliği 
ile beraber korkunç tarafı da var 
dır. Hatta dehşetli tarafı. Yürüdü 
ğünüz yolun sağına veya soluna 
sapmak, belki birkaç dakika için
de bir kaplanın avı olmanız de -

Habeıistanda bir Ras, imparatora sadakat g3steriyor 

Uzun müddet işlenmiş arazi - mektir. Bu dağların kaplanları 
den yürüdükten sonra çam orman- çok tecrübeli. Derilerinin kıymetli 

larım hrmanmağa başladık. Bu · olduğunu bildiklerinden pek göze 
ralarc!a rastladığımız mıaır tarla - çarpmazlar. Yolun kenarların<la 
lan arasında birçok keçiler otla- çalıların arasında yatarlar. yalnız 
makta idiler. Fakat bütün keçi · ve silahsız bir yolcu gördÜler mi, 
ler katiyyen mxsırlara dokunmu - üzerine atılır, parçalarlar. Kap -
yor, aralarınd~ki otları yiyorlar - lanlar bir de gece su içmek için 
dı. 

Bulunduğumuz yer deniz yüzün
den 2500 metre yükseklikte idi. 
Uzaklarda Dangali ve İsali çöl -
leri göz a 'abildiğine u;;:~myordu. 

Bu dağların birinde geceyi ge
ç:rmğe kn'"ar verdik. Bura .. nki 1 

sırtla.r.br çek ar:;ız c'avrandıln.1 
1 

C:ıdırl:ınmıza yi:-mi metre bı 'er 

dere kenarlarına kadnr gelen ka -
fileler gecelerini oldukça su 
bulunan yerlerden uznkta geçirir
ler. 

Dcrro karargahı 

c~-c ~:\baha lmdar sırtlanların 
r.r· ı'. c-.'· :tı~ımız seslerini dinlecfüc 
tc 1 ~ '"a .... i,;k">ı b:r 1.atına u-::ır...an 

ya!tlaşt1 Iar. Pn~c:'cr, orJıırı l:'i · n::-.::. -.n !.3!'.::: :;:r.ic yolumuz& de 
pe~ kovafo.r f;ibi hova'ıyorln clı . .. , 
Fa!tal bir t\;.rlü yak'"-tmaklaıı men 



1 Hikaye Kadın heykeline işık Fransız4ia· ı 
dan 

Dünyanın en doğru 
sözlü kadınları ! 

Sen Greguar ve Limuzin so -
kaklarınm her iki tarafını doldu· 
ran dükkanlardan yalnız bir tane-
5İ uzun ·z;amandanberi şeklini, bi · 
çimini, rengini değiştirmemiştir. 
Bütün öteki dükkanların önleri a· 
çılmış, camakanlar yapılmış, göze 
batıcı, yahut hafif renklerle bo -
yanmış olduğu haldıa bu mütevazı 
dükkan böyle gt;.,terişlere heves 
etmemiştir. İçerisi abajurlu bir 
kaç ampulle aydmlatılmı;tll". Bu · 
rası ötedenberi antikacılık eden 
bayan Safir'in dükkanıdır. 

Camakanda ve içeride bulunan 
eşya srrasile değişirse dle dekor 
daima ayni vaziyeti muhafaza et· 
mektedir. Yalnız satılan eşyanın 

yerlerine diğerleri konulurken ya· 
kışıp yal::;m .... ,.··ğ'ma dikkat edil"r. 
:Maamafih eşya ne kadar değişir 
se değişsin, yalnız daima en şeref 
li yeri tutan oradan hiç de ayrıl · 
nuyan emekli eşyadan biri vardı. 
Bu, az pembeye boyanmış yanak · 
laıınm kendisine verdiği garip bir 
yaşayış ifade5i taşıyan bir kadın 
büstüdür. Gözleri yarı açık, du -
dakları üzerinde müstehzi bir te 
bessüm bulunuyor. 

Uzun boynunun c~rafı müsavi 
tanelerden yapılmış bir inci ger · 
danlıkla sarılmıştır. Hafif bir ku · 
Yaför nazik kulaklarını açıkta hı · 
rakı yor. 

Bu büst yıllardanberi orada, 
ken:: yer inde bulunu;-;~r, biryan · 
dan sokaktan geçenlere, biryan · 
dan da antikacı kadına güliip du
ruyordu. 

Artık akşam olmuş, bu eski 
clii kk~mı karanlık sarmaya başla · 
1111 t•. Bayan Safir eskidenberi 
kendine ayırdı&rı yerde oturuyor · 
du. Bu yerin önüne, yaı1ya kadar 
kı~:-..yan, bir paravan çekilmişti. 
l':-- :· ... ı S3fir, bu suretle gelenleri 
~01 "·:i.r, k~:1 :i.~ini göstermezdi. 
O al '.anı, artık hiç kimseyi bek · 
lemeJiğ i halde birdenbire içeriye 
bir çavuş gfrdi. ve kapıyı kapadr. 
Elinde kasketi, hareketsjz duru · 
yor, bir şey söylemiyordu. Etra · 
fma dikkatle baktı. Yarı karan · 
lıktan vaziyetten emin olmuş gi · 
bi bayan Safir'e doğru iki adım at 
tı. Kadın biraz meraklı, biraz da 
korkak çavuşun bir şey söylemesi· 
ni bekliyordu. Halbuki o susmak · 

ta devam edince sormak mecburi· 
yetinde kaldı: 

sandım. O gün beni yeni bir dü · 
şünce aldı. Yarın, öbürgün tekaüt 
olur ve buradan ayrılrsam ne ya ~ 
parım diyordum. 

Bir habeş kadını yalan söylerse saçları .. 
- Bir şey mi istiyorsunuz? 
Bunu sorarken çavuşu da iyice 

gözden geçirmiş ve onu tanımış · 
tı. Her gün bu sokakta dolaşan, 
vazife gören bir çavuştu bu. Tit · 
rek, tereddütlü bir sesle cevap veı· 
di: 

Nihayet karar verdim. Vazife 
haricinde olan saatlerde başka 
işler yapıyordum. Bir daktilo rna· 
kinesi aldım. ötekinin berikinin 
yazılarım yazdım. Akşam bazı bil 
roları temizlemeye gidiyordum. 
Bu suretle altı bin frank biriktir · 
dim. Bu para ile muradıma nail 
olacağımı sanıyordum. Ne yapa -
hm? Kısmet değilmiş. Ben de sev
gilisine kavuşamıyan insanlar gibi 
talihime küserim. 

dibinden kesilir yüzüne bakılmaz! b 

- Evet, bu camakanda bulu 
nan küçiik heykeli satın almak is · 
ti yorum. 

- Siz mi? 
- Evet, kendim için alacağım. 

- Fakat bu pek pahalıdır. 
- Altı bin frangını var. 

Çavuş kadını temin etmek için 
cebinden eski bir portföy çıkar · 
clr. Bunun içine dıikkatle konmuş 
paralar vardı. Bayan Safir başını 
sallıyarak dedi ki: 

- Doğru, amma bu heykel on 
iki bin franktır. 

Zavallı çavuş bir "ah,, ederek 
önüne baktı. Sonra kasketini kal · 
dınp: 

- Oyle ise affederesiniz, rahat
sız ettim. Ben ... ben .. ben sanıyor 
dum ki .. ded~ ve kapıya doğru iki 
adım attı. Bayan Safir, çavuşun 
bu halinden ha)Tette kalmış ve 
doğrusunu söyliyelim, biraz da a· 
cımıştr. Yerinden kalktı, yanına 

yaklaşarak kolundan tuttu. 

Bayan Safir bu sözlerden mü· 
tees.5ir olmuştu. Dedi ki: 

- Yirmi beş yıl önce ben bu 
heykeli üç bin franga satın almış· 
tnn. Bugüne kadar bir çok müşte
ri çıktı. Fakat o kadar seviyordum 
ki bin türlü vesile çıkararak sat · 
madun. Mademki siz benden çok 
seviyormuşsunuz o halde alınız. 
Size üç bin franga veriyorum. 

Bayan Safir bu heykel 3.şrğın -
dan para da almıyacaktı. Fakat 
bu suretle onun izzeti nefsine do · 
kunmuş olacağım düşündü. 

Habeşistan kadınları dünyanın 
en az konuşan kadınlarıdır. Ha -
beş kadını söz söylemekten kor -
kar. Çünkü yalan söyledimi, müt
hiş bir cezaya çarpılır. 

Habeşliler aralarındaki bir ta
kım anlaşamamazlıkları kaldır -
mak istediler mi sokağın ortasın
da hemen bir mahkeme kurarlar, 
yolculardan herhangisi hakim o . 
lur ve davacile onun karşısına ge 
çerek davalarını anlatırlar. On -
dan sonra sıra şahitlere gelir. Şa
hitler içinde kadın varsa onun sö
züne en büyük itibar verilir ve baş 
ka bir kimseyi dinlemeğe lüzım 

hia.sedilmez. 
Habeşlilere göre kadın ancak 

sözün doğrusunu söyler ve onun i
çin bir kadının ıözile bir adam 
idama bile mahkfun edilir. 

Yalan söyliyen kadının cezası 

çok ağırdır. Bir kadının yalan söy 
lediği anlatıldı mı hakim derhal 
celladı çağırtır, cellat koşarak ge 
lir, koskocaman makasını çıkarır, 

Görüş.• biler ve yalan söyleyen kadının 
saçlarım dibinden keser. Kadın 

saçlan kesilirken titiz, celladı ısı
" Mark si st,,lerİmİz! rır, cellat ta küfür ederek kadının 

ticede kadının başı cascavlak h•· 
le getirildikten sonra bırakılır. 

Saçları böyle dipten kesilmiş ~i: ~ 
kadınla evlenmek, yahut evin ı q 
çine almak yasaktır. Onunla ef' 

11 

lenmek, onu karşılayıp ve kab11 q 
etmek için saçlarının yeniden uıJ' , ~ 
ması lazımdır. ~ 

Böyle bir hüküm giyen kadfll .'i 
ancak bir manastıra kapanarJ~ ~ 
saçlarının uzamasını bekler. it 

Fakat "yalancı,, hükmü giye!' :atı 
kadın, saçları uzadıktan sonra dl ~ 
uzun bir zaman yalancı diye • 
nılır. ve herkesin düşmanlrğı j]t ~ 
karşılaşır. ~ 

Bu yüzden Habeş kadınları bİf tr) 

söz söylemeden önce iki defa dU' 
şünür ve daima doğruyu söylet 

Bu yönden Habeş kadınlarıttl 
dünyanın en doğru sözlü kadı!'' 
ları saymak hiç te yanlış olmaı· li 

ımnıııınııınııınıııııııınınnınıınn.,ıımııınııııaıııııııımııııınıııııonıınıııMıllıı....,-;' k 
Gülhane müsamere!erİ ·d 

Gülhane seririyatının (28) ci se11~ 
si tıbbi müsamelcrine 2 ci te::rin 93- ~k 
S ci cuma gününden itibaren h.'l;l~tl<q~li 
caktrr. Müsamereler her on be;; gııfl 
de bir cuma günleri ı-aat 16.30 dtıfl J~ .. 
!:!O a kadar deYam edecektir. 

rz.u eden meslekdaşların te;-rifl• 
ri rica olunur. ~t 

- Biraz dunınuz, böyle gitme -
yiniz. Bu heykeli niçin almak iste· 
diğinizi anlamalıyım. 

Çavuş durdu. Kadın onu bir san 
dalyanın yanma götürerek: 

(Marksist bibliyoteki) adlı Oir - saç armı ke mekte devam eder, 
sıra neşriyatın bir tanesi üzerinde, kadın didindiği için saçı k:esilir -
yine marksist bir başka yazıcının ken biraz da derisi yüzülür ve· ne
tenkidini gördük: 1, 2, 3, 4, 5 ... --------------------------

- Oturunuz. 

Dedi. Çavuş anlatıyordu: 
- Söyliyeceklerimi belki bu • 

<lalalık sanacaksınız. Fakat hiç te 
öyle değil. Ben yirmi senedir bu
radan geçiyorum. Camakanda bu 
güzel kadını göre göre, ayıplama· 

yın rica ederim, evet onu göre gö
re aşık oldum. Baktıkça bana gü· 

Terceme yanlışlıklarının isbatı ile 
dolu. 

Diyorlar ki, tenkid edilen bu 
genç bu fikirler uğıı.ında çok ta
kip görmüş, yani tuttuğu yolla 
"Muhammed,, i memnun etme -
miştir. 

Demek bu kadar çekilen çile 
kendisinin anlaşılmadığını gören 
"1 d . d' k' sa,, yı a sevın ınneyece .... 

lümsüyor, beni teşvik ediyor, en --------------

sıkıntılı 'Zamanlarımı, kendisine [Kısa ~aberler~ 
bakabaka iyi geçmesine sebep olu - -
yordu. Artık benim için lüzumlu • Köprünün kapanıp açılma sa- ı 
bir şey olmuştu. Bir sahalı cama · ati değişmiştir. Köprü 5,30 ile 6,30 
kandan çıkarıldığım gördüm. Ah arasında açık bulundurulacaktır. 
bilseniz ne kadar mütees.5ir ol · • Kuru çeşme kömür depoları
dum. Öğleden sonra, yine yerine na henüz yer bulunamadığı için bu 
konmuştu. Bunu görünce dünya · sene ayni yerde bırakılmalarına 
mn bütün saadetine kaYuştu~umu müsaade edilmiştir. 

1 
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Antakya ve lskenderun yardım birliği tarafından Ciimhuriyetirrıi/ ~~ 
12 inci yıl dönümü münasebetiyle Atatürkün Ankaradaki heykelifl

1 ~\ı 
konan bir çelenk ve Antakya lskenderundan gelen heyet',/ i 

~ " 

1 Aradığım Kadın 7 
yı~la, titrek ye korkulu bana baktı. 

Aldırmadım ve devam ettim: 
- Seninle şurada ilk defa ba-:;baş.ı. 

kalan iki sergili gibi oturalım .. Olmaz 
mı? .• 

Onda pişıuanhğın ağrıları ,·ardı. tan sıkılıyorum. r: rayı bırakntll~ ~ 
Biraz daha bıraksam belki bana tiyorum. Beni : ~ götün:en iyi otıı 

günahını söyllyecekti. 
O zaman ne olurdu? .. 

Dedi. 4' • 
Anladım ki bana seYgilisind.eıt ~~ 

1 Aşk, Macera ve Hayat Roman·ı l• 
Yazan : Kadircan Kafh Bölem · 43 

Fakat böle yapmadım. \ 
Çünkü hislerime yenilmemenin bil

gisini öğrenmiş bulunuyordum. Buna 
ermek, haycanlıktan kurtulmak de -
mektir. 

Evliliğin bir iş ortaklığından ne 
farkı -var? Uyuşulursa ne iyi, uyuşul 
maı.sa ayrılmak bir borçtur. Hiç kim 
se başkasının üzerinde zorla hak sa -
hibi olamaz. 

Namus işi? •. 
Bu ise, olsa olsa bir düşünüş ve gö 

rüş şeklidir. Milletlere, cemiyetlere, 
insanlara, iklime ve terbiye biçimine 
göre değişiyor. Adetler ve kanunlar 
saadetimizi korumak içindir. Onlar 
bir gün bizi mes'ut değil de bahtsız e 
decek olurlarsa niçin çiğneyip geçme 
meli? 

• • • 
Günlerce içimde garip bir korku i

lı yaşadım: 
- Süheyl adındaki bu adam. Zübey· 

deyi almaz.53. ! .. 
işte o zaman görültii kopmalıydı. 
Bllna her halde karar vermiştim. 

• * • 

Cuma günü gitmedim. 
Sevi~-,inler, biraz daha derinden ,.e 

yakından sevişsinler! .• 
Hafta arasında iki defa gece yarı 

sına. doğru "Aliyye,. ye çıktım. Her 
defasında da onlan beraber buldum. 

Sevindim. 
Perşembe günü akşamı oraya ge · 

Jeceğimi önceden haber verdim. Ade -
tim olmadığı halde bunu yapmıştım. 

Zübeyde beni kapıda karşıladı. Şen 
di, sevimliydi. Aşk onun karakteri ü 
zerinde sert bir uyandmcı ilaç gibi 
izler bırakmıştı. 

Ben de şen oldum. Yalnız Aliye Ha 
nım düşünceli, hatta dargın gibiydi. 
Sanki ona kar~ı yapılmış bir kaba -
hatim ,·ardı. 

Zübeyde ile güzel bir yemek ye · 

dik • 
Bahçede yanyana oturdu){. 
Bir aralık kolumu onun ,·ücudüne 

doladım. I\amerlyeyc doğru yürüt · 
tüm: 

- Burası ne güzel! .. Ne güzel sevi 
şilir burada ı .. 

Gözleri karanlıkta garip bir parla-

- ..... 
- Neden susuyorsun? 
Titrediğini anladım. Elleri soğu · 

muştu. 

- Uşüyor mu..;;un? 
Diye sordum.Tane tane cevap rer 

di: 
- Biraz •• Ayaz ,·ar da .. Değil mi? •. 
- Istersen içeri gidelim. 
- Fena olmaz. 
Teyzem bizi yalnız bırakmış olmak 

için erkenden odasına çekilmişti. 
Eve girdik. 
Kapıları, pC'ncereleri kapadık. 
Salonda yan yana oturduk. 

- Zübeyde! .• 
- .. . 

<;özlerimdc her şeyi bilip bilme 
cliğimi okumak i.-,ter gibi baktı. 

nen de baktım. 
Rakı~larını ka~ırdı. 
Sordum: 

- Artık iyi oldun I Şe.hire inmek is
temez misin? Yok~ artık beni ara · 
mıyor mu~un? 

- .... 
Birdenbire sokuldu. Kollarını boy 

numa doladı. Başını göğsiime koy · 
du. Hıçkrrucaktı. fakat gi.içlükle ken
disini tuttu . 

Her şey alt üst olurdu. Gene ona 
acırdım. O, sngilisini bırakır, bana 
yapışırdı. 

Birdenbire kendimi toparladım. A 
yağa kalktım: 

- Seni yorgun görüyorum. Haydi. 
yatırayım artık .. üzüleceksin!.. 

Kalkmak istemedi fakat ben onu 
dinlemedim. 

Odasına götürdüm. 
- Geceler hayırlı olsun! •. B~n biraz 

sonra gelir, ~ezlongda uyurum. Seni 
rahn t.sız etmem. 

Birdenhire doğruldu, elime sarıl · 
dr: 

- Gitme! .. Sen de kal! .• 
Der gihi ıslak ..-e parlak ~özlC'rle yii 

züme baktı. 
Durmadım Ye ~ıktım. 

Eminim ki Zübeyde uyumuş değildi. 
Yata~mclu sa•;.a sola dönüyordu. Som
yanın n• yorganın sesini duyuyor · 
d t•-1. 

Duymamazlıktan geldim. 
. abah, onun yastığın da kocaman 

lekc!er gördüm: , 
Aidar.uştr. Gözleri biraz l\ızarıl, 'c 

şi5 idi. 
~şn~:ı c· ~.:;ru şc~ıirc dönecekt:m. 
Yan•mıı. gc!cli: 
- Ben artık iyi oldum. Yalnızlık · 

ha çok giiveniyorclu. Yahut benırt1 ; ~ 
terimden kuşkulanmış, pişman d9 dl~ 
muştu. Halbuki benim için hundıı 11 'et 
ha kötü hir habl'r olamazdı. JI ~Q 

- Bir kaç gün için götüreyim se ~k 
' Dedim. ılq 

Gittik. dl q 
')na eskisinden daha yabancı p 1 

ranıYordum. Halbuki bana her :ııt tJ • ·c ~ 
ha col' solrnluvordu. Yemekte ' t1' 
)on ela SC\'İllCli. olmağa r3}ıc;1yorı, ~ 

• ~ ~ ~I 
ral:er yatmak istiyordu. Halbll. ,1' 
h~niir. hastalığının geçmediği.nl•d9ıı 
ti gelmediğini söylüyor, aynı 0 

"' " · 

hir kö7l•c;indeki keneli yatağınıcl9 

yordum. ~lf ' 
f:ehirc indig;.imizin ikinci gece: b h. . r.. ·ıı 

di. Yattıktan bir saat kadar son " 
denbirc yataktan fırladı. ncy:ııtııl 
liğilc y~ ·ı çıplak hir 1rnldc Jtıl 
::~':ine sıçradı: ııof 

d
• ,, J.I 

- Ferit! .. Pire mi Yar, ne ır· 

tahta uyuyamıyorum ben.. • ·ıı' 
Duymamazhl=tan g~lcUm· l' 

bi yaptım. t" ~ rıJ ~ . 
Lrımb:ıyı yaktı. Bana dog . .,111 

ğini cic duydt•m. fürpiklcrift1 1 l · 
·",.. 1 ' .. ' • .... I" d·.-1 · ıuıy ..... ...... c :l. ••••. •• . . ,J 

,.cı 
(Arkası 
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z ı ıra ı rolları 
Kı ~eçıdi 

·ı 
ıçinde efrollar _4 den ·z_e na ıl akıiılzqor? 

tof esör: Aradığımız sarayın civarında 
bulunduğumuz muhakkaktır, diyor 

Akdeniz politikasında Fransanın lngiltereye bağlı 
aramalıyız? 

:arı,~r zamanlar adı yeni Roma o
r ~ daha sonra Bizans, Kastan -
· ~ Ye ve nihayet İstanbul adını a
• 11 .Şehrimizin , tarih bakımından 

laki Romadan daha pek çok önem 
· ~lduğunu A vrupamn en büyük 
~ b~l?1nleri söylüyorlar. Bun
~ hırı doktor J. B. Burey'kidir. 

~ ~~kim profesör Baxter ile arka
~larının Bizans imparatorlarına 
~t saray lan bulmak için yaptık -

, l'ı kazılar da bunu isbata başla
"~ır. Doktor BaAier (Taymis) e 

it~ makale yazarak; Şimdiye ka • 
neler yapıldığıru anlatmış bu. 

Uyor. Bu iki makalenin mühim 
~ ttler· . T" k .. 

1 
ını ur çeye çevırıyoruz: 

' . 'Bu yılın yaz mevsiminde yap· 
~z iş, uzun ve itinalı bir ha

. grıı veıimi idi. On yıl önce 
· ~d~:ws) . Üniversitesi evkafı . 

. nıutevellısi olan ve lstanbulun 
~h ve topoğrafyasına çok yük -
d '1lıkufiyle tanınan Mister Da

t· lıUSsel, Türkiyede yeni dwı.1 . 
•' c~ b~la~asiyle arkeolojistlerin 
ıı1. l~dı_~len fırsatr ele geçirecek
~ 'tirıı soylemiş. ve bizansın kutsa] 
"'. ~Ynu araştırmanın masrafları -

fi· \!zerine alacağını bildinnişti. 
~ 4srl araştırılması Iazımgelen 
r Suıtanahmet camiinin doğu . 
~ ~ düşen düz topraklardı. 
~ eıgand ile Mamboury'nin 1918 
l?ıı keşfettikleri Hipodrom saha

tı methalinden kaim bir zavi· 
~ . 
~ızerek Arasta sokağına varan 
<\l.(ldan işe başlamayı münasip 

~re:,e~. ve geçen temmuzun üçün 
İtı.'5ü·nu kazıya giriştik. O günün 
iıt dı vakti sekiz kadem derinli
" de kazıdan sonra Hipodroma 

11 
t'§ı duran bir meııner parça~ile 

• /1I~ştık. Ertesi giin henJc ı- g-e-
-tb eaı. Sekiz pusluk bir çimento 
~1~kası da, son derece dikkatle 
~ 1rıldıktan sonra umulan hii .

1 ç· keşif gÖ7~ çarptı. 
,'ltıentosunu sant~m santim kaz-1 

, ~~n sonra bir ağaç resmi, mız
a.rı,tutan bir asker gibi göze çar-
~ ağaçtan ~!rkan bir may
·~ resmi göı dük. Karşımızda iş 
~ Şekil ve renk bakımmdcın 

olmasındaki 
ve bir taknn hindileri süren bir Hayati ehemmiyeti haiz bazı 
çocuk göze çarpıyor. maddeler (Altın, nikel, jüt, las _ 

th;ncisi bir arslanla bir öhiiz tik) Biritanya imparatorluğu da-
hilinde, biitün dünyanın bu cins -

at'asındaki çarpışmayı gösteıınek-
tcdir. Bunlardan başka bir ayı, bir ten istihsalatını geçecek derecedt· 
atmaca bir ceylana hücum eden fazladır. Diğer cihetten kömür, 
iki panter, çocuğı.mu emdiı en bir buğday, yün, pamuk gibi madde . 

ler için dI~'lrıya ihtiyacı voktuı· 
ana bir köpek, bir geyiğin üstüne ~ " 
dolanmış bir yılan görünüyor. Halbu ki petrol hususunda böyle 

O 
değildir. Umumi savaşa kadar: 

çi.inciisünde bir balıkçr sudan Britanya imparatorl11Dıı du .. nya pet 
balık çıkarırken görülüyor. Hepsi 0

• rnl istihsalatmın ancak yüzde 1,5 
nin en güzeli de budur. Balıkçı • mı çıkannakta idi. Asıl ihtiyacını 
nın suya dalan ayağını; şef fafi . Rusya, Romanya, Amerika petrol 
yet içinde göıüliiyor ve bunu yap larmdan temin ediyordu. 
mak için çok emek sarf edildiği an 
!aşılıyor. Bu vaziyette, M:usul petrolleri -

nin İngiltere nazarındaki ehemmi. 
Arasta sokağının kemerleri al - yeti kolayca anlaşılır. Petrol mm

tında mozayıklann devam ettiği 
anlaşılıyorsa da kemerleri yıkma- takası, bugün 1rak hudutları için

dedir, fakat bu devletle yapılan 
dan bunları meydana çıkarmağa 25 senelik ittifak muahadesi sa • 
imkan yoktur. 

Yesinde Hindistan yolu uz" enn· deki 
Arasta sokağının kemerleri dış· 

tan başka bir yolun :ı.enarmdan kontrölü ve petrollerden müşkilat 
kazıya başladrk ve bur.:ı.da moza- srz istifadesi temin olunmuştur. 

Irak, petrol arazisinde, petrol a . 
yıklaıın çizgilerine ınüvazi olan 
bir Bizans dI\~arı bulduk. Burada rama ve işletme imtiyazını, 1n -
Seint Mari kilisesi olması muhte· giliz hükfımetinin kontrolü altın· 
mel olan bir binanın mühimce kı da bulunan Irak petrol şirketine 
snnlarım meydana çıkarmış bulu venniştir. İmparatorluğa lüzumu 
nuyoruz. Burada da mo7.ayık bul. olan petrolün elde edilmsi her tür 
mak çok muhtemeldir. Ufak te - lü ticari mülahazaların üstünde 
fek keşiflere gelince bun \ar 20 ka olduğu için kuyuların işletilmesi · 
dar üzeri yazılı tuğlalarla birkaç ne ve emin bir surette lngiliz ha
Bizans çöınle6rindcn ibarettir. kimiyeti altında bulunan arazi -
Bulduğumuz mozayıklarm tari. den bir Akdeniz limanına indiril . 

hini şimdiden tayin etmek, ya • mesinc çok cncnunzyc,t, verilmiştir. 
hut mukaddes sarayın nerede bu- 1935 senesi baş1angıcmdanberi 
lunduğunu anlatmak mümkün de- Gergük ve Musul petrolleri 2600 
ğildir. Yalnız bu mozayıklann be kilometre uzunluğunda kalın de -
şinci ve altıncı asırlara ait olduk· mir borularla Akdenize indiril -
ları tahmin edilebilir. Meııner sü miş bulunuyor. Petrol hattı, Ger . 
tun ise sekizinci veya dokrnmncu gük ve Musulun cenubundan, Fı -

.asrrda ilave edilmiş olacakt1r. rat üzerinde Hadiseye ve bura -
Ar~dı~ımız sarayın civarında dan İngiliz mandası altında bulu. 

bulundu\'mnuz muhakkaktır. Bel - nan Filistin arazisinden geçerek 
ki de şa· ayın "kırklar,, geçidi i - Hayfa limanına varmaktadır. Fran 
çindeyiz. Burasr altın ~alonun 

yamb::ı~hrmda idi. İmparator ile 
impan.to!'içenin hususi odalmına 
yakın olduğumuzu anlıyoruz. 

Mozayıklar İstanbul san:ıt tari
hi bakımından çok mühimdir. Çiin 
kii hafriyatı ilerileterek, çok bü -
yük neti~ye vanlabileccğini gös
teriyor. d ı.ı h~ Ve ince eser duruyordu ve 

b tr m o zayi kti. anmım ıınmnııııumamıllhmlllııımımmıımıunıımııımıımmımımnınmnmmnna; 

di ~~aha ~nralaıı kazdığımız hen L'man memurlarına 
1; -a Sa ge~ışlete genişlete bütün aras lokanta 
d' ~ kagını kapladık. Mozayıkla- Liman hanındaki memurlara 

~h Şurada burac1 ·ı kırık olmakla. 'ah mahst.~s lokanta görülen lüzum ü -
~ ~ı.ı g··er .?ütün sahayı do1durrtuğu zerine liman kooperatifinden ay -

~~laOtduk. Ve neticede bu moza. rılarak hususi bir müesseseye ve -
'ldu--tın uzun bir geçitin_ zemini rilmiştir. 

ı< :nu anladık. Şimdiye kadar Evvelce 30 kuruş olan yemek ü~ 
te ?nın kn-k elli rübu yardası-
li()~ı~lemiş bulunuyoruz. Aras. reli de 25 kuruşa indirilmiştir. 

'l'o} agınm ortasından geçen biı Yalnız liman idaresi her yemek i
aııı Unu takip ederek kazılara de çin beş kuruş vermek suretile lo
h ettik ve bir sütun bulduksa kanta masrafına iştirak edet:ektir. 

. ı. ~ Si.it~n devrilere!\ iiç parça ol 
tıı· u sutun , belki de, bir yeı 

f 'llaenınesi yüzünden yerinden 
~ ı< ~ilı~anı~ veya mozayrkların kena
. ~I n ıleri gitmişti. 

·~;~!ıklar desenleri üç çeşittir. 
~ıuy cısınde bir av manzarası gö 

\> a or ve tasmalı dört köpek bir 
: canı takip ediyor. Daha soru·a 

~İri ·e~u~ görünüyor ve bunların 
~ k· ını taVŞanlara uzatıvor biri 
, }):~eği tutuyor. · ' 

r ramvay seferleri 
Tramvay sosyetesinin her hatta 

en az kaç sefer yapabileceği etra 
f mda sosyete ile hükumet komise
ri arasındaki konuşmalar bitmiş 

ve seferler tesbit edilmiştir. Ya
pılan pl~r: · göre kumpan:·a günde 
en az 400 sefer yapmak mecburi -

sebeplerı nerede 

Petrol borulan boyunca açılan otomobil §osesi 

sızlar için, Hadis~den . ayrılarak ı Irak petrolleri, 1935 bidayetin • 
Trablus Şamda bıten bır hat ya - denberi, borularla Akdenizde 
pılmıştır. Trablus, Şam ve Hayfa limanla ~ 

Fakat, petrol kuyulan ve Fran- rma akıtılmaktadır. Hayfada, bir 
sız petrol bon1larmm ana hattan . 1 . . . 

ld 
w H d' 

1 
k . . d buçuk mılyon ngıliz lırası harca-

ayrı ıgı a ıse ra - arazısın e . . 
(yani İngiltere elinde) olduğun . narak modern hır lıman ve petrol 
dan Fransanm Musul petrollerin_ tankları, süzme tertibatı yapılnu.:
den istifadesi tamamen İngiltere- tır. Ayni zamanda Süveyşten, Hi. 
nin elindedir. cazdan ve Trablus Şamdan gelen 

şümendüf erlerin birleştiği bir nok 

ta olan Hayfa, Britanya impara -
torluğunun can damarlarından bi 
ıi olmuştur. 

Petrol borularını bir metre derin 
liğinde hendeklere yerleştirmek 
için bu yol kazma makineleri ve 
vinçler lnıllanılımştrr. Hat boyun 
ca bazı noktalarda tayyare is • 

Irakta petrol borularının geçtiği tasyonlan hazırlandığı gibi Ger • 
yerleri gösterir harita gükten Hayfaya kadar, borularm 

yanı sıra bir de otomobil şosesi a
çılmıştır. oy.. 

Fransanm, donanması ve tayya. 
releri için Musul petrollerine ih -
tiyacı ise kat'idir. Akdeniz politi
kasında, Fransanm lngiltereyc -mıımıııııımınıırmn~nnmııımı:ım 

bağh olmasının sebebini biraz da Taş devrınden 
bu noktalarda aramak mümkün • k l · . · d• 
dür. a ma ınsan cese ı 

Tas ajansından: Tiflis üniver • 
sitesi arkeoloji profesörü G. Nio • 
radze Gürcistanda Cugueli §ehri 
yakınlarına yakın bir yerde bir 
mağara ve bunun içinde taş dev • 
rine ait bir insan cesedi bu1mut· 
tur. 

Bu mağarada çakmak taşından 
bıçaklar, bir çok türlü hayvan ke 
miklerile beraber tam bir ayı iı • 
keleti de elde edilmiştir. 

A.raştırmalara dikkatle devam 
edilmektedir. Kutup taraflarında 
da taş de~ine ait araştırmalarda 
bulunmak için harekete geçen 
Marr akademisi tarih heyeti Ko· 
la "- asına gitmi~tir. 

Bir Türkü daha öldürdüler 
Sofya (Özel) - Geçen gün, 

Kotel (Kızgan) kazasının Gra • 
dets köyünden, 1\1': ___ .:fa oğlu Hasa 

_ -. Karnoyat k.-. Grozden 

köyünden Soni Bonef namındaki 

biı· Bulgar, başına kürekle vura -
rak (]clürmüştür. Soni tevkif olun

muştur. Tahkikata devam olun • 

maktadır. 

Çankırıdo kasırga 

i •ft a sonra sırtında bir kuş ka-
• ı..:tŞJ~r b' ~ a... an ır mnynıun bir lıur . 

gacından sarkan ipi tutuY.oI 

yetindedir. Bu münasebetle se - ı 
ferler arasındaki fasılalar da tes· 
bit edilmiş bu1ur.uyor. Fasıla da -• 
kikası Tünel-Şişli hattında, 6, I 
Harbiye-Fatih hattında 8 dakika
dır. 

nicle ve Fırat ii:-.cr .. r.c.'e h.afo c'c. ·: n .. :leli 
yuCJaı lak nakliye oasıtaları 

Çankırr, 4, (A.A.) - Evvelki 

gün Ilgaz ilçesinin Ortabozan kö
yünde çıkan bir kasırgada iki kiıi 

ölmüş 6 kişi de yaralanmıştır. tki 

samanlık bir ev yıkılnu.tttt. 



ULUS gazetes · nin soruş
turmasına karşı ık 

-2-
Bundan önceki yazıda ULU:) 

gazetesinin köklerini araıtırdığı 

kelimeler üz.erindeki dü§Ünceleri
mi yazmı§tım. Bu kelimeler ıun · 

lardı: 

Sabah, sabahleyin; öğle, öğle· 
yin; ~'.indi, ikin:liyin, ik:nJileyin: 
akıam, allgamle.,,ın, yatsı yatsıyın 

yatnlayın (leyin). Gündüz, gün . 
Jü~ün, gündüz.leyin. Şimdi bun -
lardaki lahikalara giriıiyorum: 

N. - Gündüzün, ikindiyin, yat· 
ııyın (y zaid h>\rfidir) kelimele" 
rindeki (N.) harfi. 

sinde ıüyüm - muhabbd; sugu
nü§ - seviniş demek.mit (Vam• 
bery; Etymolog şchet Wö"'ter
buch der Türko - 1 atarischeı. 
Sptachen). 

(Sı) kökünüıı daha eski yani 
- başlangıç - anlamı tthşamak 

1 
sürtmek (sıv, ı•vazlamal< 11ğ, sı

ğamak = sıvaml\k) olnıuı olmast 
akla -yakın geliyor. 

(Sı) arzudan ba~ka münasebet 
ve ohşayış (benzerlik) bildirir. 
Yatın z= yatmak zamanı. Yassı 

(yas kökünden; yaslamak, vasta• 
mak = yayıkca ~lan. Dağsı (ce
beli), taşsı (ha "rİ), yansı v. s. 

F. Köseraif 

Bu harf olabilir ki, aslında 

men = ben imi~. Şimdiki halde 
çağ - iılerinc!e ( fiilrde) (3) 
özsünlüğü (enfüsiyet1) bildirir 
yini çağiıdeki hareketi, yapanın , <3> ~ra~.e~ t.~biri olarak fiil kar 

k d
. .. • d . . o·· k !!J!IGı çağ +ış sozunu uygun buluy<-rum: 

en ı uzerın e r.evırt1r: ovme . • .. k.. w •1 1 d"' ., .. .. .. · .. .. çun u çag - zaman ı e mu tayye ış 
dovunmek; bolmek, b?lunmek; dir. Bundan dolayı Almanlar da verbe 
çırpmak, çırpınmak, komak, kon (fiil) e Zeitvvort (tsaytvort) = ı:a 
mak; giymek, giyinmek. man sözü, demişlerdir. 

(N) çağişiniıı anlamım a::ıçok Çağişlerde mcruliyeti veya passif· 
değiştirirse "ek,) yani ıtt1kak olur. liği yapan "l'' aratakası (sevilmek, kı 

• 1 I rılmak gibi) yerine bazan "n" gelir; 
Sevme, ıevınmck; sa mak, sa ın .. bu, tenafürden kaçınmak içindir. "L" 
mak; Taımak, 'aşınmak: aımak, ile biten köklerde mecburiydir. Del· 
aırnmak; ditmek didmmek v.s. mek (delilmek yerine) delinmek. Bil 

(N) demek ki yerine göre hem mek (bililmek yerine) bilinmek v.a. 
özıünlük ve mer'uliyet bkııı (ya- (4) Yukarda da böyle zaid harfin 
ni ıarf lahikası), hem de ek (itti· araya sıkı§tınlmasına ünycrit (tena· 
kak lahikası) oluyor. S~z gelişi: !ür) sebep gösterilmiş isede, bunu bi. 

raz daha açıklamak fena olmaz. Hiatus, 
kita.p alındı. Bu~:· da alılc!ı yerine· yani iki vuayelin arka arkaya' gelmesi, 
dir ve takıdır. Bu sözüme neden Türk dilinin pek hoşlanmadığı bir key
alındınız? Soru ~öylemin<le ( SUl' 1 fiyetdir. Bunun için böyle yerlerde ara 
cüm~esinde) ek~:r, çünkü alın . ya zaid bir harf sokuşdurulur. 

mak burada münf eil veya mütees- Düzeltme 
ıir olmak anlammadır. 

(N) çaği§ler~nden başka ha! 
ler de beraberliğ;, lazım meb:um -
luğu bildirir. Ot (ateı) odun. Kız 
kızan (oğlan). Tüt (mek), tütün. 
Ek (mek), ekin. Kat (mnlc), ka -
dm. Eğ (mek), eğin (sır., arka). 
Say (mak), sayın; v. s. Eu örnek· 
lerde "n,, hep ekdir. 

ikindiyin sözünde gene "n,, ta
kısını buluruz. Tenafürü gider -
mek için burada önüne "y,, zaıd 
harfini nlmı~dır İkindiyle bera 

Ulus gazetesinin etimolojik ve mor
folojik anketini tetkik eden Ilay Kö 
se Raif oğlunun dünkü ayımızda çı

kan ilk yazısında "Ulusun soruştur · 
masına karşılık,. makalesinin bnşlnğı 
'•Ulus gazetesinin soruşturmasına 

karşılık,, olacak. - Maddesi (eğiş) y&
rine: maddesi eğiş (= maddi inhi • 
na) olacak. - İkindi bahsinde: "yani 
iki + indi,, olacal<. 

Gündüz örneği nJtmda ''gündü7.fo· 
.. j,, sözU aslında yokl•en yanlışlıkla 
girmiştir. Bu yanlışlardan dolayı 

olmyucularımr~dan özür dileriz. 
cımmtJJııtt:n:BmAtnmııımıı&HMiih'Wti'""'""mmrnnrınımanmn~ 

ber; ikincli zamanında demektir. Pelia ha.,erreri 
~ündüzün örneğinde gün'e "cfü-z,, ------mm• 
eki katıldıkda~ı. sonra (yaldız, Tramvayın zili -üç 
b!lldız, yıldız gıbı) "n,, lakısı ge-

tirilmi§dir. Sabahın, aktamın, de- defa çalınca .. 
min hep bu türHidür, yd.ni bera• 
berlik, bir zam:ındalık gösterir. 

Le; len. Öğle = ök + ile. Öğ -
len= ôğ + ile + n. Bu takı (il) 
kökünden gelir ~ i, bağlamak, u
latdırmak, birletdirmek mefhum· 
larmı sezdirir. iimek, ilik, ilgi, 
v. ı. Halk, ehali ve memlekete (il) 
denilmeıi, ayni ı:11ydan ferdi erin 
birbirine bağlılığından vücut bul• 
duğu içindir. il = el, ulaşan, alan 
beş parmaklı el. 

Avukat bay Leon evvelki gün 
Kurtuluşa giden 168 numaralı 

tramvay ile evine giderken Tepe • 
üıtü durak yerinde tramvayın zi • 
lini üç defa üstüıte çalını§, vatman 
bir tehlike işareti demek olan bu 
çalıt üzerine hemen hızı keserek 
fren yapmıştır. Tramvayın bu ani 
duruşu üzerine yolculardan biri • 
birlerinin üıtlerine yıkıldıkları gt· 
bi iki cam k.ırılmıı, vatman Yusuf 
da kalçasından yaralanmıştır. Suç 
lu yal<alamnıt, tramvay zilini is • 
tasyonda durması için çaldığını 
söylemiıtir. 

Bir tavan çöktü 

. z ll~;-~'<:::=111 
Adan ada 

Bir şerir 
Bir po isimizi 

KU UN oh.ek i i 
karşısında bayram 

şehit etti 
Adana, (Özel aytanmız 

dan) - Bugün 1'urun okurlarına 
Adanada iılenen ve İ:>ütün halkı 
içinden yaralıyan bir facıayı bil 
dirmek istiyorum. 
Adananın kar41 yakasında Sey

han mahallesinde oturan Mehmet 
oğlu Ahmet boğma içerek tena 
halde sarhoı olmut ve karısını da 
adamakıllı dövi!.ikten sonra kapı 
dı§arı etmiş, anssını ve babasını 

dil tehdit ederek havaya birkaç el 
silah atmıştır. Bunun üzerine ko· 
ıan bekçinin ihtarına da kulaii as · 
mıyarak silahını ona 'Xevirmi1 ve 
isabet ettirememiıtir. 

Mesele merkez karaknluna ha · 
bet verilmiı ve nemen atlı devri -
ye bulunan polis Mehmet ve Sa -
lim oraya göndcrilmittir 

Mehmet ve 5alim, bekçilerle 
beraber bu sarhoşun kapısı önüne 
gelmişler ve teslim olmasını söy p Cümuriyet bayramımızın yurdumuz.un her kö§csind-e ayrı lir 
lemi§lerdir. Kafa!ı dumahlı ve e• ve co§kunlukla kutlulandrğını bildiren telyaztlarını, gÜnünde lıa 
Jinde Yunan gra tüfeği bulı.man tuk; her taraftaki bayramın nasıl geçtiğini talsilatiyle anlatan 
terir namlusunu polis Mehmedin tuplar ve fotoğraflar gönderiyorlar. Elimize geçinceye kadar I _, 
üzerine çevirmİf ve çıkan kurşun· bu mektupların hepsini koymak imkanını bulamadığımız ve anc-'i 
lardan birisi zavdllının sol meme- toğrallarını basabildiğimiz. için üzülüyoruz. Yukardaki resimfı 
si altından girerek kalp ve ciğer • soldaki Edirnede AtatürJ.. he,.keli ne konulan çelenkleri ve &b-· ,-r.,•• · 
)erini parçalıyarak sol kürek ke - çevresinde topla1ton genrleri gösteriyor. Sağdaki resimlerJetl 
miğinin altından çıkmıttır. Polis kardaki Edirnede bayram günü yapılan büyük toplnntdan bİt 
Mehmet 0 dakikada hemen yere nüştür. Oı·tadaki resim, Çanakkalcnin bayram gec?ti alın~-~ 
dütmüt ve gözlerini bu ya :..ncı manzarasıdır, en alttalii resimde Çanakkalede gün-lüz ya~ 
dünyaya kapamııtır. 1i e oyn.:yanllır görülüyor. 

Mehmedin ce5edi bir araba ile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
masını söylemiştir. Bı"r usta elektrik c"A kaldırılırken ilbay Tevfik Hadi 

Katil Ahmet bunun üzerine k k .. , 
baysal ve cümhuriyet gerıel sava - yanına npzlara O 

yüksek ağaçtan kendisini yere at· 
manlığı da hadiseden haberdar~ 

mış ve ağacın dibinde bıraktığı 
dilmit ve derhal ilbay:a hükumet 

silahını eline alurak içinde bulu
doktoru, genel savaman yardım · 

nan iki kurşunu da sıkmak iste • 
cısı hadisenin cereyan ettiği evin 

miştir. işte bu ~ırada memurlRT 
önüne gelmişler ve tetkikata baş

yetişerek sımsıkı yakalamışlar ve 
lamıılardır. 

muliafaza altınd.ı emniyet direk 
.llbayımız bizzat tahkikata baş• törlüğüne götürmüşlerdi! 

lamıf, polis, jandarma ve bekçile· Katil Ahmet sorguya çekilm\1} 
ri seferber ederek katilin derha1 ve karşılık ve.-irken birdenbire 
yakalanmasını enuetıniştir. y~re yuvarlanmcş ve hemen öl 

Jandarma komutanı, güve.ı di- müştür. Yapılan muayenede kah> 
rektörü, komisetler yanlarına al · durmasından ölclüğü anlaşJ!mış 
dıkları müfrezelerle gecenin ka · ve ceset bir araba ile öW yıkama 
ranlığında, çamudar arasında. ka- kulübesine göndnilmi§tir. 

Adanadn Toros fabr' ~ 
ustabaşılık yapmakta obll j. 
nalı Cabbar oğlu Muhittİllr. 
yar elektrik 15.m'>asiyle 
ri kontrol ederken elektrils 
yanına kapılmış ve ölmüttiif• 

Cümhuriyet genel •• laf 
yardımcısı Şeref Gökmen ;;ı 
kumet doktoru Mazhar C 
rafından yapılan ıncele111~ ; 1 
ayenede Muhittb dikka!•11 iJ.t 
ticesi olarak ellnde tutl11•~ 14j 
duğu elektrik lfı:nbasının bit~ 
rine dokunup c~reyana k•P ~ 
suretiyle öldüğü anlaşılJ1111 
mü1mesine izin verilmiştir· 

tili aramağa batlamııla:rJır. Ogün Polis Mehmet için bugün Ada· 
Seyhan tafmı§ olduğundan araı - nada ıimdiye ka:iar ems~li görül
tırma zorluk vet·mİ§tİr. Buna rağ • memi! bir cenaze törerıi yapıimış. =========~~:::--
men aldıkları çok •iddt:tli emri tır r h "k' dold' ır erin er 1 ı tar<\! ım 
yerine getirmek ödevini alan em- Memlelcet hastahanesinden dınların gözlerinden yaşl~ 
niyet kuvvetleri •abaha kadar a- Mehmedin cenaıesi büylik tören· myor, alçakçası=ta öidü!iiJecli~ 
ramalarma devam etmitler ve bir le kaldırılmıştır. Tabutut\ ÜZP.rİne Mehmedin ruhunu tazız 
türlü bulamamıılardır. büyük bir Türk hayrağı st"rilnıişti 

Sabah olunca l<atilin ayak :zle- Önünde bir çelet:ık vardı Ve rr.ağ
ri bulunmuş, bunun üzer~nden yü- feri de öne, çele.ı~in ü.zer ine ge . 
rünerek bir port~kal bahçesine U· çirilmit bulunuyordu. En önde 

laımı§Jardır. bir kıta asker, polis kuvvetleri bu· 

1 Teşrinisani günü sa1ıt tam 9, lunuyor. Arkadan lbay Tevfih 
30 da ayak izlerinin bu bahçede Hadi, bayılal, fı:·ı.a komutanı Ge • 

lle. il kökünü:-t genişidir. llen = 
ile + n. Sonda olan bu ''n,, ek1 
hakkında, yukarda izahat veril
mittir. ile ve ilen' e eski gramerci· 
lerimiz (vasıl ed'ltı) derler ki, Ön· 
deki "i,, ıi dütü~ (Je) ve (len) 
biçimine girmiıdir: Onunla, gö
züyle, seninlen ( sennen), bizim • 
len v. ı. 

Leyin - ile - in. Andaki "y,, 
tenafüre (4) m"ydan vermemek 
içindir. (Bu takıyı bn.§ka Türkce -
lerde "gibi,, anlamına gelen "lay,, 
ve "cılay,, dan getirmeğe lüzum 

Dün Boğazkesende mühim bir sona erdiği gJrülmüt ve bekçi neral Salih, tüze, finans . tarım, i! 
kaza olmuştur: Bayan Halime e· Hi!seyin bir ağacın tepesinde biı· kurulu üyeleri, ·~ültür --lırektörii, 
vindeki odasında oturduğu bir sı· adamın durduğunu görmüştür. bankalar ve fabrikalar direktör 
rada odanın tavanı birdenbire çök Hemen silahını çekerek <eslim oi• ve işyarhrı, cğ,·etm::mler, izciler 
müt ve Halime batından ve muh· ~--~~~~~~~~~~!!!'=~~~ okal direktörleri, §ar J<Urulu üye 
telif yerlerinden ağır ıurette ya - pışmıştır. Trnmvnyın sol tarafı e· leri, binlerce hak cenazeyi takip 

görmüyorum). 
Sı. Arzu ve temenniy1 bildirir 

Kırılası elleri; gebere:si hain; gü
lesim (m - ben) geldi; göresi, 
veresi. 'Y. ı. İhtimal bu ''ıı,, sev 
(mek) in eıki teklidir de "v,, düş"' 
mütdür. Netekim Alta1 Türkçe · 

ralanmıştır. Derhal Beyoğlu has • zilmi~tir. ediyordu. 
tanesine kaldırılan bayan Halime RUHSATlYESIZ EBE - Sa - U!ucamide n ı.mnzı kı!mdıktan 
tedavi altına alınmış ve hastaneye matyada Beyazıtağa mahallesin . sonra çarşı, belel.liye önü, Abdiıı-
yatırılmııtır. de oturan 57 yatında Bayan Fah· pa~a caddesi yoıivle T:i~köprüye 

TRAMVAYLA KAMYON - gelindi. Burada tabut öh aral-.aın· 
riye İsminde bir kadın yakalan · 

Şoför Nurinin idaresindeki 3618 
numaralı kamyon içi kömür dolu 
olduğu halde Sovyet elçiliğinden 
çıkarken 213 saydı vatman Mes'· 
udun idaresindeki tramvayla çar • 

nt\ kondu, birçoJc halk yağmurun. 
mıştır. Bayan Fahriyenin suçu ay· pek şiddetli olmclsına rağmen 0 • 

ni soknkta hediye isminde bir ka· tomobille, arabalarla ve . aya olıv 
dını ruhsatiyesi olmadı!;ı halde rak yeni me-zcrlığa .gittiier. 
doğurtmasıdır. Pencerelerden sarkan cadde -
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Italyan kıtaları ilk 
hedeflerine ulaştı 

--

lf abeşl;r • İvlakallenin cenubunda 
toplanıyor; Desside tahşidat .. 

Ilı.be§' şehirlerine giren ltalyan komutanları, halka neş
ikleri beyanname?erde "Medeniyet getiriyoruz!,, diyorlar! 

~ara, 4 (A.A.) - Şimal cepl 
~de İtalyan kuvvetlerinin ileri 
!._ .etine geçişi dün akşam ge • 
~~ resmi haberle teeyyüt et · 

• Diğer taraftan Somali cep· 
deki kuvvetlerin de ileri ha • 
~ladıkları bildirilmektedir. 

Bu ıaate kadar ileri hareketine ge ı 
çen iki koldur ki bunlardan birisi 
Farasmali'den diğeri de Dagami' 
den kalkmıtlardır. Hedefleri Ma· 
kalledir. Bu kollar, ltalyan yerli 
askerleri ile faşist kuvvetlerinden 
mürekkep buk~ ımaktadır. 

ltalyan kuvvetlerinin Makal • 
leye doğru ileri yürüyüşü ile ilgi • 
li olarak burada söylendiğine gö • 
re Condar eyaleti ile Tıana gölü -
ne giden mmtakanın anahtarı mev 
kiinde olan Setit araziıi üzerinde 
Jtalyanlar ihtiyatlı hareket ederek Adiğrat cephe.inde ltalyan lnıvvetleri ileri hareketine hazırlanıyor. 

"'--i kuvvetler kolordusu pazar 
~ı Hausiin' e varmışlardır. 
·~Yanların verdikleri haber • 

Ct &öre, İtalyan kuvvetleri, ye • 
~'!tal edilen yerlerde halkın kı· 
~ RÖsterilerile karşılanmakta· 
' 

\ te?eral, dö Bono, genel kur· 
\{1 ıle birlikte Adigrat cenubun· 

1 bölgeye gitmiştir. 
~ lte.lyanlnrın ilerleyişi karşısın• 
t~a.beşler geri çekilmektedir. 
~ t bu dakikada anlaşıldığına 
\ hu kuvvetler Makalle cenu • 
~ ~ toplanmaktadırlar. 
41. l AN KIT ALARI lLK HE· 

DEFLERINE ULAŞTI 
,~~ara, 4, (A.A.) - Tigre cep-

lııdeki Havas aylarından: 
!\~ aaatlerce süren bir yürü • 
' ıonra, ilk hedeflere vanl • 
"lıt. Yerli ltalyan kuvvetleri, 
~blaia.n ve Amamaşal'a varmış· 
ıt'cı·"'· Saat l 0,30 da kara göm · 
~.U~ de Hausien'e ulaşmışlar · 

~~ldar, Habeşlerin Dessie'de 
~etli tahşidat ycptıklarını ve 
~ kitilik kadar bir kolun da 
'lle'ye doğru ilerlemekte ol • 

1) nu müşahede etmişlerdir. 
~> 'na.kil bölgesinde bulunan 1· 
~ ~'tt kolu, henüz ileri yürüyüşü· 

tla.,,"\mıştır. 
~ ~ lahminelre göre, Enlİfİyo' 
~· eket eden yerli kuvvetler, 
t, ~en'e vardığı zaman, Makalle 
\ iru Hausien - Agula yolu
~~ip için General Santini'nin 
'tdtıau ile birleşemeyip Hau · 
' - Ma.ıobu yolundan giderek 
\) l da. Fisika suyunun boyun • 
~a devam ederelt Hausien 

, t\J ~ aile yoluna çıkacaktır. Bu 
\ hak·ritalarda gösterilmemişse 
t •ka.tte vardır. 

\j•:tiıiyo cephesinde, biri Faras
~ 

6 
en, öteki de Şaser Dagami' 

~ ko~ak üzere Maknl!eye doğru 
)'tti hareket etmiştir. Bu kollar, 

' ~ ~~kel'lerle kara gömleklile,. 
~ uteıekkildir. 

tşlER DESSlDE T AHŞI· 
- l" 1>4T YAPIYOR 
~ :,e Cepheıi, 4 (A.A.) - Bir 
~li ~t Yürüyüşten sonra İtalyan 

il' !\ ......._ MVVetieri, Ambasi - Onam 
,. dit S a.ıa.1 hattı üzerine gelmiş· 
~ 'leıi ha.t 10,30 da f a~ist kuv • 
( '~ . .a.usflin önünde bulun • , l'1 1dılel'. 

~ ~ )'-.ı Uçak} 
~ ~iih. arı, Habeılerin Deı 
~~.:ıooo ki~ . tahtidat yapmakta 
"lle)e !ılık bir kuvvetin Ma • 
\ doıl'Q .:~ .. kt ld 16tlft:ı_ J .. rume e o uğu • 
~tür. 

~&l'Jn Dankali kolu daha 
tilne baılamamııbr. 

HAUSIEN iT AL YAN IŞGA • 
LlNDE 

Asmara: 4 (A.A.) - Tigre 
cephesindeki Havas aytarından : 
Yeniden batlıyan İtalyan taarru • 
zu, bütün silahların iştirakile ve 
bütün cephede büyük bir faaliyeti 
mucip olmuıtur • .Bu taarruz, düş • 
manı geriye pürkürtmek maksa • 
dile bir takım harekatı istilzam e
decektir. Her ıey hesaplanmıf, ha· 
zırlanmı~, ıiyasa) ve süel icabat 
biribirine uydurulmuı, yerli aha • 
linin iştiraki temin edilmiştir. 

Üçüncü yerli grupu, Hausien'i 
itıal etmiştir. Halkm heyecanı a· 
rasındaı büyük meydana İtalyan 
bayrağı çekilmittir. ltalyan kuv • 
vetleri komutanı olan albay, hal • 
ka ltalyanm medeniyet getirmek
te olduğunu ve kendisinin timdi 
oradan gideceiini, fakat yakında 
gene geleceğini söylemittir. 

SOMALI CEPHESiNDE 
Asmara; 4 (A.A.) - Havasın 

Tigre cephesindeki ayları bildiri• 
yor: 

Tigre cephesile ayni zamanda 
Somali cephesinde de taarru=- ge 
çilmittir. Böylece, ~:mdiki cephe 
Dankali' den Sudana ve Somali • 
den Kenya'ya uzanm:ıktadır. 

Dessie' de oldukça önemli Ha· 
bet kuvvetlerinin bulunduğu te · 
yit ediliyor. Bunların içeriıinde 
Ad:sababadan sevkolunmuş 3000 
kişilik bir kol vardır. 
HABEŞ ÇETELERi F AALlYE:· 

TE GEç:TlLER Ml? 
Asmara, 4 (A.A.) - Havasa· 

jansınm igre cepheıindeki ayları 
bildiriyor: 

Setit nehrinin yakınında top • 
lanan Habet çetelerinin harekete 
geçip geçmedikleri hakkında şim· 
diye kadar hiç bir malumat alına· 
mamıttır. Tana gölü bölgesinde 
toplanmıt olan Habet kuvvetleri • 
nin önemli bir kısmmm Makalle • 
ye doğru yürümeğe batladıkları 

sanılmaktadır. 

HABEŞLER BiR TARAFTAN 
ERITREYE BASKIN VERi· 

YORLAR 
Adiaababa; 4 (A.A.) - Ha· 

bet kuzey ord11ıunun ıol cenah ko· 
mutanı Decazmaç Ayelu, impara· 
tora haber ıönderip yardım iste • 
mediğini bildirmiıtir. Ayelu, mai· 
yetindeki arkeılerin Aaikunna ya• 

kınından ritreye ıık 11k baskın ver 
diklerini ve ilk kanun batlangı • 
cında toplanacak ürünü bekliye • 
bilecek kadar yiyecekleri bulun • 
duğunu da ayrıca ilave etmittir. 

ITAL YANLAR IHTIY ATLI 
YÜRÜYORLAR 

Aımara, 4 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

ilerlemektedirler. Ayni zamanda ,.ı;:m"".,...._ll!!ll~~~rn~F"f.'!!!l."''rf't"'Z"!";"~.....,~-"7------r~~- = ...,.... 
1 

bu arazi içinde kuvvetli Habeş 

tah§idatı yapılmaktadır. ltalyan ı 
keşif uçaklan bu arazi içinde ve 
sınır yakınlarında binlerce deve 
bulunduğunu bildirmişlerdinr. l · 
talyanların bu arazide, Habeşlile· 
rin, Makalle üzerine bir mukabil 
taarruzla birlikte yapacaklan hü· 
cumu beklemekte o1duklan tah • 
min edilmektedir. 

HABEŞLER MAKALLEYI BO
ŞAL TMIŞLAR ! 

Adisababa, 4, (A.A.) - Genel 
karargahdan alınan haberlere gö 
re, her iki cephede de ltalyanlar 
büyük harp faaliyeti göstermek -
tedirler. İtalyan akınlarında u . 

çaklar ve topçu bür.ük bir rol oy 
namaktadır. 

Şimalde hedef MakaHedir. Ma
kalle, Habet kuvvetleri tarafın -
dan terkedilmittir. Fakat İtalyan 
lar, kuvvetlerin çokluğuna ve m;.ı 
kabelenin hafifliğine rağmen hali 
bu tehre yaramamı§lardır. Evvel . 
ki gün Hauıiene kad:ır ilerleyen 
İtalyan piştarları orada kalmıtlar
dır. 

ltalyanların elinde dağ yolu üze 
1 

rinde birçok istihkam levazımı İ· 

le hafif te§kilitı vardır. İtalyan . 
lar içilecek suyu da beraberlerin· 
de getirmektedirler. 

Cenup cephesinde ltalyan taar 
ruzu, Dolanın garbindeki mıntaka 
da başlamı§tır. 

iyi haber alan kaynaklardan 1 

öğrenildiğine göre, Habet kuvvet 
leri ikincitetrinin 15 inden sonra 
taarruza geçeceklrdir. 

Lor.dra deniz konuşma
sına gidecek Japon 

delegeleri 
Tokyo, 4 <A.A.) - Renge ajansın · 

dan: Bu sab:ıh toplanan kabine, yük
sek harp divnm azasından amiral Na· 
zano ile eski Berlin büyük elçisi Mat
sujonaga'i J...onclra deniz konferansı • 
na delege tayin etmiştir. Kabine, de· 
legelere ,·erilecek talimatı da tas\·ip 
etmiştir. Gazeteler nazaran bu tali 
mat şu esaslan ih ti\'a etmektedir: 

1 - Deniz kuvvetlerinin genel ~a -
rette azaltılmasr, 

2 - Deniz siltıhlarmda müsavat te 
slc;ıi, 

:ı - Her eteniz de\·leti için azami to· 
najm mümkiin olduğu kadar az ola • 
rak k.sbiti, 

4 - Doğru 'f"e hakkaniyetli bir si
lahsızlanma formülü kabulü. 

ispanyada 1936 ordu 
mevcudu 

l\ladrit, 4 (A.A.) - Meclise verlle-
cek olan kanun layihası, 1936 ordu a 
zamt me\·cudunu 145 bin olarak tes -
hl t etmektedir. 

Bir H ab., nivarisi 

Habe§ muharipleri ıenlik yap&)'or 

Muhariplerin ıenWılnrinJen ~~ bir ~ 
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Ulu önderimiz Atatürk' e Bir kuruş 
daha arttı 

Kız mı? Oğlan 1111 
eki en telgraflar 

Cinsiyet doğuştan öne 
nasıl anlaşılır ? 

Aokara, 4 (A.A.) - Suıkut 

minuebetiyle Cumur Başkarumr 
za ;elen telgrafların neırine do -
vam ediyoruz: 

Sarayköy: 21 (A.A.) - Türk
lüğe teref, geniliğe gü~en olan 
Yarbğınıza fenalık dütünecek ha· 
inlerin kafalannı parçalamak için 
Sarayköy gençliği tek yürek ha -
linde ve heyecan içinde çarpmak
tadır. Çok yıllar yaıamaruz öz di• 
leğimizdendir. 

Genç Altıokçular bQfkanı 

Bünyan, 31 (A.A.) - Kadm 
erkek bin kiti Cümuriyet meyda
nında ıevgili fotoğraflnizi göste
rerek "Sen Türkün ve 'fürkivemin 
1ö2 bebeğiıin. Sana yao hakan 
gözler kör olsun. Hain eller kö • 
künden kurusun. Lanet olsunlar. 
Büyüğümüzün, o Türk Ataımuı 
uğruna can veririz,, ıesleri gökle· 
H yükseldi. Sana uzanacak alçak 
elleri yarattığın cumunyet hak e
der biz köylüler ıenin için can VC' 

..ırb, Türk Atuı. 

Sarıoğlan Muhtan Alaettin 

Eftani, 2 (A.A.) - Bütün 
Türklüğün kalbi olan yiikıek tah· 
am1za kartı bazı hain elıc:rin ıui • 
kut yapmak istedikletıni duyan 
binlerce kadın Vf' erkek birikmig 
köylü ıoydaf, bugün Eftani hükü
met binuı önünde bunları telin 
için büyük bir to1-1lanb yapmıı v~ 
bu toplanbda T urkün yüce kurta 
ncıaına kartı candan bağhlıkannr 
bir daha teyit ettikleri gibi ona 
yan bakacak her gözü oymay& da 
and içnıitlerdir. ~onsu~ saygılarla 
keyfiyeti arzederiz. 

C. H. P. bQ§kanı M Ayakac, 
muharrir Celal Uncy. 45 köy 
adına Çelebiler köyü mııh· 

tan Abdullah. 

Galata, 2 (A.A.) - Mel'un ve 
hain ellerden ha!u olan mukad -
d~ vücudünüze geçmit olsun. 
Şefi bulunduğunuz ulusumuza 
bahıettiğiniz cümuriyetin ebedi • 

yen payidar olınuını ulu Tanrı -
d~ dileriz. 

Türkiye Karaım cemaati. 
Oıküp, (Yoğuılavya) 2, (A .. 

A.) - Yapmıt olduğunuz iakı ~ 

li.bı dünya alkıtlarken, aize ıui · 
kut tertip ede!l elleri tel'in &der 
ıaygılanm1 aunamn. 

Şevki Ramiz. 
Pangalb, 2 ( A.A.) - Cümuri 

yetin yıl dönümü münasebedyle 
pek aamimi tebriklerimle bir!iktc 
ıahıi saadetiniz ile uluaumuzun 
refahı hakkmdıki candan diiek 
lerim ve kudıi varbğınua uzan · 
mak isteyen mel'un ellerın kınlıp 
ezilmesinden doğan sevinç duy -
gularımın if adeıh1i Iütf en luıbul 
buyurmanız ricasını yükıek say • 
g:larımı aunmağa vesile ittihaz 
eylerim. 

Bulgar Ek•arhlığı Pi•koposu 
Klıment. 

Borcka, 2 (A.A.) - Eiz Borc
kahlar on ikinci yılı dolduran yü 
ee cümuriyetin yı\ dönümünü kut· 
!ularken sana el ıürmeğe ıavaşan 
Türk hainlerini bir daha lanetler 
Türkün Atasma )urduyla beraber 
daha çok yıl dönümlen kutlamak 
dileriz. 

C. H. P. BQfkanı Kadir. 
Pak-r, Şarba)' Oztür.~ 

(Ostyanı birincide) 
kının 13.5, francala narkımn 15 
kw·uş olarak tesb:tine zaruret ha 
sıl olmuştur. Narkm yük&elmesi 
gazetelere bir çok yanlış haberle -
rin aksettirilmesine vesile teşkil , • 
etmekte ve efkarı umumiye haki c en 1n1 erkek yahut dişi yap 
ki vaziyeti kavrıyamamaktadır. 

Bu mevzu etrafınC:an matbuatı ten 
vir etm~yi faydalı gfüiiyorum. 

sebepler nelermiş ? 
Nark mevzuunda bilirsiniz ki Doktor Samoel Aysoyun (Heri sekseni erkek olur. Dişi 

fiyatları borsadan alırız. İstanbul şey) dergisinde bir yazısı ç.ıkb. ağırlığı, lesitinin şırınga 
zahire borsası kendi kendine ya lnnanı erkek yahut diıi yapan se- suretile, yüzde on nisbetiJSde 
şıyan mücen·it bir müessese değil beplerden biri de (Ay ıfıiı) imiş. nlırsa, yavrnJann yüzde 
dir. Memleketin buğday ifıtihsal e- Doktor bu yazıda ditilerin kan- dördü dişi olw·. 
den başlıca merkezlerile daima te· larmı muayene ile gebeliğin Nebatlarda da tegadcll 
mas halinde bulunan bir piyasa · nuıl anla~ıldığmı anlattıktan lesi cinsiyet üzerinde nı" 
drr ve bu piyasaların biribirlerile sonra doğacak yavrunun cinsiye rette amil olur: Erkek 
pek yakından bağlı olması dolayı tini doğuştan önce anlamak, tabi· zım gelen bir mıSir b1am..,..-; 

sile buğday ve un fiyatları mem · aliyle doğacak yavruy-.ı erkek v~ nındaki başaklar kesÜJDeli 
Ieketin her yerinde ayni zamanda ya diti yapmak ıç.in neler yapıl- le- tegaddisi arttınbrlt 
ayni temevvücatı göstermeh."tedir. dığına geçiyor. ti değişir ve dişi olur. 
Nitekim Eskişehir, Polatlı, Konya Burada öğreniyoruz ki, cinsi · ne, dişi olmas.; lazını ıeJ 
gibii başlıca zahire borsalarına yet, diti hayvanlarda 50 gün. ka şa.ğm gıdası, sapı üzeriJıt 
bakacak olursanız oralarda yumu dmlarda üçüncü aydan sonra te · koymak suretile •ızalt 
şak buğdayın Ye un fiyatının son eıısüı eder. Ondan evvel cenin hem olur. 
haftalar içerisinde L:r çok yüksel erkek hem diti demektir. Ay J§ığmm tesiri: 
diğini ve lstanbul piyasasının da Erkek mi doğacak, dişi mi 1 telif safhalan, gerek d 
bunlara müvazi olarak ayni yük · Bunun üzerinde 200 nazariye sa rın adedi, hem cinsiyeti 
selişi arzettiğini görürsünüz. Ay yılabiliyor. mühim tesir yapar. Ayın 
ni surette sert buğdayların istih - Doktor diyor ki: mından 3 gün evvel pek 
sal mı~takası ~lan Traky~da dahi "Bu hadisede birçok faktörle • yavru doğar; bedri 
bu nevı e,eıt bugdaylarm fıyatı çok rin tesiri vardır: gün sonra erkek ya--··••rı-
yüksdmiştir. Şu halde un ve huğ · Muhit gıda eleh"trik veya ay ı- yaya gelmesi daha fazl 
~--· fr·atlannın lstant ulda yükse ... ' ' Bundan başka ilkah 

1. · · • 1 t b 1 h b. · l şrgı. 
ışının s an u a ma sus ır ış o Bazı süfli hayvanlarda yapılan kua geldiği kamer o:ı<w ... -~~ 
madığını ifade edebiliriz. tecrübelerde görüldüğü gibi yu • de cinsiyet farklı olur. 

Piyasa büt~ müh_i~ merke.z · murta ile Huveyni menevi'nin bu- merin büyüdüğil esnada 
meaine aabırsı4'1ıkla intizar ile lerde ~~e~. ~~-elrnıştir. ~kmek lunduğu suyun terkibi değiştiril • sa, yavrular dişi olur. Bir 
bayramınızı kutlayarak carıdan nark:1 ıçın gaz onunde tu .. ttugunı:ız mekle, yavrunun cinsiyeti değiş .. nfa hayvanlannm kab 

Simav, 2 (A.A.) - Senin ka · 
nına girmek istiyen car.avarları 
kamunun 6000 uüfuau tel'in eder 
ve hükümlerini b1r an evvel veril-

ıaygılarımızı sunarız. un fıyatı borsanın vasati satış fı til'ilebilir. Alimlerden Mihailof Hu safhasına göre tenasü 
Dagardi h!ılkı namına Fahri, yatıdır. Narka esas olan bu vasa veynatr mencviyeden bir elektrik degiştikçe değişik neti 

Mu$tala, Ali. ti fiyattır. Bir gazete fırıncılarda cereyan geçiriyor. Müsbet kutüpte miştir: Atkestaneleri ve 
Şavıat, 2 (A.A.) - Uluıunla iki üç aylık bir stok bulunduğunu toplanan huveynat ile yapılan SUD !erin yumurtalıklarmda 

yarattığın cümur:yetin yı' dCinU · y~zmıştır. B?yle !:ir ~ey hiç bir va- i telkihte yavrular dişi, menfi ku. hasma göre bir büyü~~ 
münü kutlarken engin Türklüğün kit asla vaki d:~ldı~ ve ~lamaz. tüpte toplananlar ile yapılanlar • göriilür; bunlar ayın t>eOJ• 
bütün olan yüksek ıahsiyetinize Esasen bu fırın ıçın bır tehlıke teş· dan erkek yavru alındığı göriil • da ve yeni ayın başl 
kıymak iıtiyen •lçakları duyduk kil eder. Zaten se. ınayesi de mü · dü. yük bir neşvünema g--.-
Kahrolaunlar. Varlığınız. varlığı- sait olamaz. Flrrnların nihayet on Elektriğin bu tesirinden başka Erkek veya dişi mi 
mızdır. beş günlük bir stoku bulunur. Bu tegaddide ve gıda mübadelesin • Yapılan ilkahta, ayın b1:I 

S. Barkut, ıarbay Ertem. bitince piyasa üezrinden satın alır. deki faaliyetin derecesi de ceninin n ile olan münasebeti 
C. H. P. bQfkanı Zihni Ural. Binaenaleyh nark un piyasası ve cinsiyeti üzerine tesir eder. Dişi malrdır. Gebelik1eri .. n"ll!IB'r' 

fınn &toku meselesi izah ettiğim tavşanlara gıdalarının yüzde onu la beslenen valdeler difi, 
§ekildedir. nu kaybedecek tarzda adrenalin fiyatı arttırılan erkekler 4' 

lKlNCI NEVi EKMEK şırmğa edilirse yavruların yüzde yavru verirler ... Faşist emperyalizmine karşı 
(0ıtyam birincide) . r lan da bu gibi kabahatlerde bu ,. Yine son günlerde ikinci nevi -=============================::::::::~ 

ekmekten bahsediliyor. Bazan o 
Filhakika, şunu görmek gerek · luramuş ve hiç kimse sesini çıkar . 

tir ki, B. Kondilisin hükfunet dar mamıştır. 
besi ile geneloy, Ywıan sahilleri - Fransanm verilen cezanın za -
nin harikulade sevkülceyş imkan - rarlannı yüklenmek zorunda brra
lannm İngiltere için biçilmez bir kılmasını nefretle karşılamakta -
önem kesbettiği bir sırada yapıl . "JIZ. 

kadar ileri gidilmiştir ki bugünkü 
forınülümüzde ufak bir tebeddül 
yapılarak ikinci nevi ekmek çıka 
rılacağı ileri sürülmektedir. Mev · 
zu ciddi ve esaslı tetkike muhtaç 
olan mevzulardandır. Sathi tetkik 
ile kolayca verilecek hükümler ef· 
karı umumiyeyi yanlış yollara sev 
kedebilir. lkinci nevi ekmek me · 

maktadır. 

Oteki taraftan, ınenfada bulun
'duğu bir sırada, İngiltere tarafın
dan kabul edil~n kral Gorge, i~i 
memleketin yakınlaşması için his 
sen kuvvet ve prestiji yükselmiş 
bulunacaktır. 

Halıhazırda, faşist emperyaliz. 
mine karşı Akdenizde geniş bir 
hareket yapılmaktadır. İspanya i
le her gün daha faal bir işbirli~ 
tesis edip Portekiz ile eski ve s& -

dık dostluğu gütmeğe devam ~ • 
den, yarın için Yunanistanın yar -
dnnmı temin etmiş ve Mısırcla ge 
niş süel hareketlerde, bulımmuş o 

Leh Alman ticaret 
anlaşması 

Varıova, 4, (Özel) _Polonya- selesi pek basit mevzulardan de· 
ğildir. Bizzat ben n2G da iinci ne· 

Almanya ticard mukavelesi bu· vi ekmek üzerine yaptığım tecıii 
rada imza edilmiştir. lkinciteı • bede muvaffakıyetli netice alama 
rinin on beşinden itibaren meriye dnn veb undan dolayıdır ki ikinci 
te girecektr. nevi ekmekten sarfınazar ettik. 

Bir zer.ci Fnç edildi 
Berliı>, 4, (Özel) - Bir beyaz 

kadını tahkir ettiğinden dolayı Şi 
mali Amerikada T ennisee civarın 
da bir zenci halk tarafından linç 
edilmittir. 

lan lngiltere, bu surtle J-.akiki bir ----~------

Ayni suretle diğer bazı belediye -
ler dahi son günlerde kısa bir t~c
ıiibeden sonra ikinci nevi ekmek 
çıkarmaktan vaz geçmişlerdir. Bu 
gün birinci nevi ekmekte h"Ullandı 
ğmuz halita memleketimizin u · 
ınumi mahsulatından elde ettiği · 
miz başlıca vasıflan bşır ve hal · 
kımızın beslenmesi için lazım ge 
len gıdai hassılan haizdir. Bu u · 
nun halitasını biraz daha bozacak 

koafüzyon vücude getir;rıeh"tedir.,, 
ltalyanrn bir kağıt iJ112a etmek 

le büyük bir kabahat İ§lemit ol • 
duğunu taadik eden Echo de Pariı, 
ltalyarun cezaya müstehak oldu • 
ğunu ve batına ~elenlere, kendi • 
ai aebebiyet verdiğini yazmakta -
dır. Bu gazete diyor ki: 

"Evet, Jtalya bir kabahat işle . 
miştir.Fııkat bu, en büyük cezaya 
- - -

~= 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehasmı 

Pazardan ba,ka günlerde aa· ı olursak elde edeceğimiz ekmek 
at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbul derhal besleyiş gıd~larını kaybet
Divanyolundaki (118) numaralı ı miş olur, halka vereceğimiz ek -
huıuıi kabine.inde haatalannı \ ınek b' .. dai ha55alard~n mahrum 
kabul eder. olarak çıkar. Bu itibarla bugünkü 1 

Muayenehane ve ev telefonu ekmeklik unummmn çeşnisini boz 
22396, yazlık telefonu Kandilli makta çok titiz davranmaktayız. 
38 B lerbe • 48. Böyle hareket etme~imiz takdir 

de halkımızın mühim bir kısmının 
sarfettiği (tstanbuda. halkın % 
90 ı birinci ne\i ekmek yer) bi · 
rinci kısım ekmekten gıdai has · 
salar ortadan kalkar halka boruk 
ekmek vermiş oluruz. Şu halde u 
nun cinsi itibarile değişiklik yap
mak imkanı olmadığına göre biı 
gi.in kullandığımız una mesel! % 
30 nisbetinde mısırunu katarak 
ikinci bir nevi ekmek yapmak me
selesi üzerinde durduk. Henüz 
kat'i neticeyi almış değiliz. Çün · 
kü evvela piyasamızda mısır satıl 
makla hera ber nusırunu hemen, 
hemen kimıilen piyasadan çekil · 
miş vaziyettedir. Bazı değirmen • 
ler mısırunu övütmek için hazır · 
lıklı değildirler. Diğer taraftan şu 
nu da göz önünde tutmalıdır ki 
köylüler ;miz buğdayın yüksek fi · 
yatla ~tılmakta olmasından dola· 

· yı buğdayı elden çıkarmakta, mısı 
rı kcn&ilcri için yemeklik olarak 
alıkoymaktadırlar. Bu itibarla nır 
sırın ucuz fiyat üzeıine piyasaya 
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Fırtına stanbul limanı sal1i sıhh ,ye Denizyo ları 
lnebolu ve zonguldak 1 Ş L E T M E S i merkezi Satınalma komisyO Undan: 

e ( lSTANBUL - 18 dana muıikiai 
1
llltk). 19: Bayan Halide konuşuyor. 
~.30: Ege caz. Fehmi Ege ve arka • 

ilan. 20: İstanbul belediyesi konser 

yolcuları Istanbulda Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı Kırk kalem evrakı .ı atbua k~ğıd ve malzcme .. ı mer;tezimizden 
Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdar zade verilmek üzere tabettirı"lecel,tı"r. 

Birkaç gündür kı§a aralarla ıü . • 
tia:m:ma Han tf!J,.fon: 22140 --•I~ A - Tahm·.n bede.~ 375 l1"radır. 

ren yağmur ve fırtına dün hızım · 
kaybetmittir. Karadeniz Yolu B - Şartnameleri l tanbul Limanı sahil sıhhiy-! mcrkc.zi levazc~ 

Dün ııtbah hararet derecesi se- CÜMtlURIYET Vapuru 5 mından parasız alınır. 

, 
J 

kize kadar dütmüttü. Rüzgar yıl- lkinciteırin SALI günü ıaat C - Eksiltme 19 lk:nciteşrin 935 Salı günü saat 14 ,-l,: Galata.. 
dızla kara yel arasında ıaniyede 10 20 de Rize'ye t(adar. (6858) da Karamustafapaşa sokağında lstanbul limanı sah1\ sıhhiye merkezi 

~tuvan. nefesli sazlar profesörleri 
~~ . . la erı, 20,30 radyo caz ve tango grup 

r 21: stüdyo orkestrası. 21,35; 
~!\ haberler. Borsalar. 21,50 Bayan 

22 
ta Mahmut. Şan piyano Laşenski. 

metre hızla esmiştir. Dün sabah satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
saat yedide yağan yağmurun mik Ayvalık Yolu D - Eksiltme açık olacaktır . 
darı 16 milimetre olarak tesbit edil BANDIRMA Vapuru 6 1- E - Muvakkat teminat 29 liradır. 
miştir. kinciteşrin ÇARŞAMBA gü- F - Eksiltmeye gi"ecek1erinmatbna sahibi ..,}duldarma dnir 

. ıs: PHik eserleri. 

13 
l3UKREŞ - 13,05 Korologos cazı 

19
·.40 duyumlar. 13,55 konserin süreği 

d · Plfilt. 19 sözler, 19,20 Plak. 20: 
~~~r. 20,15 Şarkılar. 20,45: Şark 
to llıığı. 21,15 sözler. 21,30 senfonik 
li:ı tıser. 22,30 duyumlar. 22,45 konse 

Rüzgar yüzünden birkaç evin nu saat 19 da Ayvalığa kadar. Ticaret ve Sanayi odasının 935 senesi vesikasını göstermeleri ve mu-
camları kırılmı§, kiremitleri ak • (6931) vakkat teminatlarını saat on dörde kadar vezneye jr>tırmlıırı lazım· 
mıştır. Beşiktaıta mahkeme çılana dır. (69G9) 

Mersin Yolu zı aokasında 3 numaralı evin ça-
tıımdan düşen bir tahta yoldan ge ANAFARTA Vapuru 71-
çen arabacı Sabrinin batına raıt· kinteırin PERŞEMBE günü 

sUreği. 

'IARŞOVA - 17,15: Oskestra, 
~tloıar. 18, 15 orkestra, sözler, 19 : 

ili~ 19,45 plftk. sözler. 21,10: Scnfo 

2 
konser. 23,30 Sözler. 24: Sözler. 

lamıt ve adamcağızı ağır ıurette aaat 11 de Payasa kadar. Cerrahpafa. Hastahan~ine lüzumu olup Levazım müdüı )üğünde 
yaralamıştır. (6932) bulunan listede yazılı 155 kalem ecza kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

Dün ıaat onda limanımıza ge • •••••••••••••-• konulmuştur. Bu eczanın hepsine 565(; lira bedel tahmin edilmiştir. 
i,Q5: Dans plakları. 

BUDAPEŞTE - 18,30 piyano, ke 
~ 19 §İir. 19,30 Bertha salon orkea 
~ı. 20,25 söylev. 21 Macar halk şar · 
fan rı •. 22,20 duyumlar. 22,40: Opera 
r. tazilui. 23,25, sözler. 23,40 alman 

len cumuriyet vapuru yolcularının Asri kadının severekl Şarbıamesi Levazım müdürlüğünden parasız alınır. isteklilerin 2490 
anlattıklarına göre Karadenizde • tercih ederek kullandığı No.lı kanund~ yazılı ve~ika ile 423 lira 75 kuruıluk teminat mektup 
ki fırtına sürmektedir. veya makbuzıylo beraber 25 - lkincitetrin - 935 Pazartesi günü 

Vapurculuk §İrketinin Güney. Krem Simon saat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6934} 
su vapuru cumartesi günü Samsun 

.... , .. 
oylev. 24,10 caz. 

dan hareket ettiğini telgrafla bil • Kadın yüzüneı her kadmm ııh- Hepsine 15 lira değer biçilen Fatih Çar§aml>ada 60 ine. mektep 
dirmi§ olduğu halde lneboluya ka hi ve mükemmel bir kremd b k- bahçesinde bulunan çüriL1< çerçeve ve kapılar açik urttırmaya konul
dar geldikten sonra fırtına yüzün- l h kk ld v • en. e mu§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gir 
den yoluna devam edememiş, ge· emeye a 1 0 ugu netıçeyı ve- mek istiyenler 113 kuruıluk muvakkat teminat veya mektubiyle bera
ri dönmü§tür. rir. Bu netice: ber 6/2 inciteırin 935 Çarıamba ıünü uat 15 de daimi encilmende 

tı \TtYANA - 18,30 Avusturya şar
h la.rı. 19: Ders. 19,25: Reportaj. 20: 

ı uııy 
Sd tınılar. 20,1 O: Ulusal servis. 20,30 
~ ı!er. 21,10 Rus halk şarkıları. 21,35 
~ Cnı nıuzikler rövüsU. 22,35 hafta du 

11

11tnlan. 23: Duyumlar. 23,10 Mild • 
Cumuriyet vapmu Orduya uğrı Ciltte hadile yumuıaklığı, renkte bulunmalıdır. ~(l.) ~(6647)ı 

yamamış, Ordu yolcularını Gi - giineı pembeliğidir. , 

reımnda bırakmı§, İnebolu ve Zon Krem Simon r. Senetni ~ 
ğuldak yolcularını bu iskelelere ~ Kira B.. . .' 
uğrayamadığı için lstanbula ge • ve Topliapida Fafnfastılfan M. Cami 

Cr k . Ss uartetı. 23,45: Sorgu cevap. 23. 
tatnimler. 24,10 dans. 

la ~OSKOV A - KOMİNTERN -
lırı ..30 operadan röle. Rimski Korsakof 

22 
''Çar ve Sultn ·n hikayesi,, operası 

ille almanca. 23.05 fransızca. 24 Fele • 

tirmi§tİr. S B U U avluıundaki AhmetP.ap. medreae.i~ 
Bükreş, 4, (A.A.) - Karade. A N nin 12 No.h oduL 

nizde, hükiim süren fırtınn, de - Her yerde •atılır. Büyükderede Büyükdere Cd. 20S 
r so · f1,25 

tıkçe. 

lO lıı10N1H - 18 hafif müzik. 19,30 
~ ıler, 19,50 Alctünlite._ 20,05: küçük 
}'ıı tışık konser. 20,40 &özler. 21: Du · 
2
2 
rtılar. 21,1 O halk mtizik ve şarkıları. 'S R Strauss"un senfonik eserle -

tiğtrı, 23 uyumlar. 23. O: Gece rnti 

vam etmektedir. Gemiler, Kös • -------------- No. kahve önündeki 85 metre yer. 

lence limnmna girmek imkansız ••-• Dr. Ibaan SaıAİ ••-IJ!I Yukarda se.:nti, ıenelik kirası Te muvnldiat temhıa.tlan yazılı 

ıs ı,ıa 

lığı karşısındadırlar. Romanya s.a Uksürllk şurubu yerler Mayıs 936 ıonuna kadar kiraya verilmek ilzCTe ayn ayn pa• 
hillerinde birkaç geminin batt:ğı zarlığa konulmuttur. Şartnam.eai Levazım mUdürlüğUndedir. İstekli 

· 1 k · · ld Oksürilk Ye ııefes darlığı boğmaca ve yüz e'"ce İ§ının ö i!ğüne dair olanlar hizaların la yazılı temınat mektup veya makbuziyle beraber 
ve kızamık öksürükleri içirı pek te· 

olan haber, yalanlanmaktadır. sirll ilaçtır. Her eczanede ve ceza 25 - Jkincitc§rİn - 935 Paz:artesigilntl sa.at 15 de Daimi encümende 
depolınnda bulunur. -- bulunmalıdır. :(6938) 

,6 :aRESLA U - J 8 hafif müzik. 19,30 

isıler 20 Brahms·ın şarkılarından. ıu • B O R S A • g:=--:.::ı:ı·====-===-=mm====-==-=-= 

-:w:.": ~.!. :.~.~ ..... ı ~ Ade"!! ~kf dar H 
akt·· · ıo ualıte. 21: Kısa duyumlar. 21. 

ı..:. ~Üzikli bir gezinti. 22,15 R. Straus 

rlndıı muıuıı .. ııı ı;ört>nlerdlr. Rakamlar ~ :: ~ 
12 kıt'"'"'' ..n••s rırounr•d:J. ~~Bel geveşkllQi ne:: 

~"'ıı~· 
illi: _gı. ~.:: !>uyumlar. 23,30: Gece l 

"lJ';i. 

Çocuk bahçeleri 
rtukut :: n 

~Hornıobinl~ 1 ondu l}~I. • Vh aDI .s -
"ıl8ltJoğlu tarafında ötedcnher a- j • 'nvor~ ,24 - • l\taı:lrld 17 -
~ lh • rarıs 167. - • llerlln ll\ --
~· ·~aı düşünülen çocı:k bahçesi , l\!lltno ın - • Var~ova 4 , -· 

t.1~· belediye yeniden tetkiklere • llrlik!e H'l, - • Rudapeştt ~-' -
lr-ış • • • Atlna 93. - • llülneş I ', -

lll"·h~•§hr. Çocuk bahçelerin:r. • Cencm • 18 • • • Belgrad ·4 -

t'~ •rn bir ihtiyacı karşıladığını • Sol~a ~3 . - ~ Yol.ohıma 3\ - 1 

t...Otell belediye 936 senesinde bu • AIT'srerda' ~4 - •Altın '4•. - t 
"'ltı J • Prıı: 96 - * Mecidiye !'3, - ı 
~0 .. 1e eye yeniden el koymuı ve Be • Sıokho aı 3}, -· • n~nı.:uoı ~31 - i 

tıltr t.tndtJd birçok arsalar dola . Çekl~r -----
"i ~l§hr. Bu arsalardan valilik e. • Londra tı18.'0 * Sto"hlıı ::ı.ııaı 1 

tlı O.t§ııındaki Emek apartmanı. • l\ev)Or· 019~2 • Vlyar. 4.9!'>16 
il a. k 1 • Pa i• 2 Ofı • Mıdrid !\.818'> 

' r asına dü~en ve denize ba· • l\111An" 9.iS • tı • Rerlln ı.974:> 
arsa münasip bulunmuştur. 1 * l'rllk•r 4,7i>S , Varşon 4,211;-

-E:.ğ • Atin~ •!\80111 • Bu~ıpesrr 4.~·oı• 
1%. er daha münasip bir arsa bu 1 . \rncH, 1,4 ıso • Rülcre. ıoı.so6<ı 
~,~rn«l.zsa düşünülen çocuk hah • • Salya tı3,s•ı ı ~ rıeı~raJ ;ı4 nJ > 

~l} 1 bu sene içeris:nde buraya ya • A'""""'"' ı.11- • Yolcoha 1111 ·ı.n •. 1 
~caktrr. 1 • l'u~ ıo. 01)0 • .\loskovı ıo~·l :;o J 

---ESHAM 1 
9,-

8.6~ 
F:t k I~ J\anlcu• <ı <.·ı l"ranıvav 

.a. e hİk(İ OtobÜS Anıdolı ~4.~0 • 'ımeoto ıı' 
• 4'tıka b llcı l 15 ( n on ile?. 
ltlet ta otö üslerini elektrikle .,1 11 . "' k 11 , inek . . r. auın '"· ar e. • 
l\r}k ıçın yapılan bir teklif 1 •Merkez Rankuı ~8 7! Rılyı -. -
tUnıllta, belediyesi tarafından bu I • ~IJOft' -,00 art m. ecu -, •• 

erde t k"k d" . 1 ı orronı ı 6,511 l'elefon -.- ı 
Fra et 1 e ılmektedır. -!stillraz!ar - tah vlller-

.. ~ 

H Tafsilat: Oalata poata fi 
~ ............... ~~~~~.:s_ ___ .... H 
............ _ ..... .._ ••••• ._..... - ta ..... .. 

Pendik Belediye 
Riyasetinden: 

~u,1· t\aanın Liyon 9ehrinde otö · ıosJTilrıc roı.ı uo t:ıetırtk - - ıı 
~Uau~:le~rikle işlediğinden bu : ıı 24,f;O ı ramvı\ .~·, 10 1 

~ -·· lıyon belediye baıkanı · j ııı 4 IJO Hıhıım u -

Belediyemiz tının içinde boy• 
nuz, kemik, paçavra vesair çöple
rin bir sene müddetle 14 - 11 -
935 tarihinden 13 - 11 - 936 
tarihine kadar &atılacaktır. 1 -
11 - 935 gününde ihalesi mukar 
rer iken ihale edilmediği.r.den 

1 - 11 935 tarihinden 7 - 11 -
935 Per,embe gününe kadar bir 
hafta müddetle arttırın~ uzatıl -
mı!br. Kıymeti muhammenesi 
150 liradır. Arttırmaya gırmek is· 
tiyenlcr yüzde 7,5 teminab mu -
vakltat:a makbuzu gödermeğe 

mecburdurlar. ihale bedeli pe!i ~ 
nen tediye edilecektir. ıstekliler 

7- 11 - 935 Perşembe günü sa· 
at 14 de Pendik belediye daire
sinde daimi encdmende hazır bu . 
lunmaları ve fa">;Ja izah&l almak 
ist\yenler her gün belediye riya. 
setine müracaathırı ilan uhmur. 

d ~uraca t d"l . k d' . lstlkıtııDahlll ı 99 - Anado'u ı 41 c:o 
eıı a e ı mtş ve en ısın- •tr,ıal ıstltraz• o~. Anado' u ıı 41 40 1 

" tnalii-- t . t . . B l d" 1 . "e tetk· -..ıa ıs enmı!tır. e e ı - ıııııi! /\ \ı 111. Anadolu ııı ı.~o 
d, ettj~~erinden müsbet netice el Sıvu·Frıurunı Qc. \Hınu:ssıı ~ 44." 

4-ri~J ~ ~akdirde, kendi vasıta 
ltn ia~· l&lıhsnl edeceği elektrik 
~ltti ıfe.de ederek otöbü~ işlete • 

1'. 

Rah Çarpmba 

Takvim 5 :! cı te§rtn 6 2cı teşri 
=====~ 8 Şaban 9 Şaban 

1) Göz Hekim1 
8-b~: Şükrü Ertan 

ı, Ankara caddesi No. 60 

GUn dOğU§U 
GUn batı§? 
Sabah namazı 
ôğlc namazı 

tkJndl namazı 
Ak§llm namazı 
Yatsı nnmıı.zı 

İmsak 

S 
l' clefon: 22566 111ı •. • Yılm geçen gtlnlcrl 

6 86 6.:17 
17 02 17.0l 
!i,48 5 !'O 
il 58 11 5t< 
14.4.i 41,42 
17.02 17 Ol 
18 3!'i 18,34 
455 4!'i6 
3 08 ~ 09 

57 56 .. Runlerı meccnnendir.. Yılm lm!nn ı;Unten ............... ,,~-----·------------------~ 

(6889) 

Üsküdar İcr:ısmdnn: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilmiş olan 6 çu -
val unun 9-11-935 tarihine müsa · 
dif cum.ırtcsi saat 10-12 de Uski.idar
da Atlama taşında karakolun arkasın· 
da 14 numaralı dül:kanda satıla cağın 

dan talip olanlann ;·evmi mez 
kurda mahallen hazır buluna 
cak olan mcmurumuzn müracaat et 
melcri ilan olunur. (V. No. 10492) 

Gireson jandarma okulu 
satınalma komisyonundan: 

Okulun yıllık ihtiyacı olan 210000 kilo elmıeğe verilen fiat had
di layik görülmediğinden 11 - 11 - 935 Pazartesi günlemecinde sa• 
at 14 de kapalı zarfla tekrar eksiltmeye konulacağından iateklilerin 
muayyen günde okulda toplanacak komisyona teminatlariyle mura· 
caat .eylemeleri. (6882) 

Geyve lcra meTTWrluğunda.n 1 ~--Dün ve yarın --..ııı. 
Ziraat Bnnkası Geyn şubesir • -Jo Tercüme külliyatının 4 üncü 

küsQr lirnya borçlu Geyvenin Camii -
kebir mahallesinden Bıığcazlı Sadıkın serisi tamamlandı 
işbu borcundan dolayı mahcuz ayni 10 kitap 520 kurut 
mahalden istasyon caddesinde 64 nu-
marada muknyyet sağı borçlu Sadık Birinci taksit 220 diğerleri 
hanesi, arkası yine borçlu Sadık ayda 100 kuruş 
hane bahçesi, solu ve cephesi ta· 31 Rasin Ahmet Reşit 
rik ile mahdut alt katta knr 32 Arist.o Metafizik Hilmi Ziya 
şı karşıya iki göz oda, bir 33 lakendcr Haydar Rifat 
mutfak ve bir kömürlük ve mutfak i- 34 K.sdın ve So~nlizm Sabiha 
çinde bir fırın ve bir helfı ve ufak bir 

koridor ve üst katta aşağı kat misül -
liı karşı karşı:·ı il<i göz oda ,.e ayrıca 
bir sandık ocl:ısı ve bir hela ve ufak 
bir koridoru bir bap hanesinin açıl: 

arttırma usulile satılmasına ''e para · 
ya çevr:ımcsine ve ilk artırmanın 19 
-12-93j perşembe günü saat 14 de 

l ~":;:arak 16 da yapılmasına ve 22 O 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

Zekeriya 
Dcmokrit Haydnr Rif · 
Dinler Tarihi Hilmi Ömer 

Filozofi ve san'nt Suud Kemal 
Etika Acaoğlu 

Heraldit Haydar Rifaı 

Ruhi rnucizclcr Cemil Sena 

Mutlaka alını.: ve okuyunuz 
lstnnbu1 • Ankara caddcsı 

numnralı kanun ahk~lrnına tevfiknn ı tıı::ı-ll::ı:il:ıı:::ıı::ı:ama::m-==z::cııı=ıızz::ıcmı:::.~ 
yeminli ehli vukuf tarafından takdir 
edilen 1200 lira kıymetin yüzde yet -

miş beşini bulrnaclığı takdirde en çolt 
arttırar.m tnahhiidü bald kalmak ~"'l' 

tile füincl arttırmanın 2-1 93:> per~cm 
be giinü saat H de haRlı:·nı-ak lG c1 : · ic 

rasma ve yine ikinci arttırmada da rn l' 
hnmmen kıymetinin yüzde yctmi 1 e 
şini bulrnazca mezl.ur kanun ahk:m· ı 

na te\'fikan maafaiz \'C r.~ · :-af horı:: 

rnii~a,·i tnk'li•:crlc be~ "l''1cdc ·· • 
rnc'c ÜZ" re <'"•ı .m ·~eri . .. :ı· . ı'i'l~"I te
sip kılınmış ,.c hcrJ.e:; tarafından ·· ·i 

rülcbilınc'-. içh art ' rrmı : rtnat'te~ i 

nin 9-12-!l~> tarihinde icra dh : 
h:!"n ine iii 1irilrr · nı"ina; · ·· · l 
r.ıüş olm.ıc;ı 1'., .. ctiL• i~"~~·dt a1 .. ,.:-~ 

lılaı 1rı c!ncr :.ılahadarlnrm i;hl' mnh 

cuz hane üzerindcl>i hakları n- husu

sılc faiz ve m:ısrnfa dair olan i 'di:ı · 
lnrım cvralu müsbitclerilc nihayet ~O 

gün içinde icrn claircsine hilc~iımclcri 

\ 'C al~ i halde hakları t:ıpu sicillcrile 

sabit olmadık~::ı satış 'he:=clir;in pay · 
laşma.'\mdan hariç bırnl;ılac:t!~lnrı ci
hetle taliplerin muhammen laymcti -

nin yüıde yedi bu t ~u nl<-lıctindc pey 
akC'elcri 'eya milli hir lıankanm snğ -

lnmlık me1<tubunu tevdi etmcleıi şar

ti!c muan en tm ih rn ~iinkrde 932 27 
nur.nralr dos) a ifadcc;;ilc icrn daire • 

sine mliracaatları ilfın olunur. 

(\'. No. 10·17) 

, 
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• a1'dl Afbk 
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~ uo 

l'llrldyentn ber po9ta merkezinde KtJKUNa abone JU11u 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

IJitanbul. Aokar• cad<ıe.a. t V AKl'I yurdU) 

ııd&re: ıı4a10 
l'eleton I Yu:ı lflert: ld71 

Telgraf adrelt: KUHUN IJitanbUJ 

Post. lrUtu.IU Nn tfl 
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tMEQ TO~LO iZAl-4ATI GiŞELE1ılt11%DEN ALiNiZ 

Yozgat sulh hukuk mahkemesinden: 
Y ozıat lnhııt.arlar '.Jaresine izafeten Müdür P4azbar ~rafından 

Yozgat mülga tütün batmüdürlüğü sabık mubakemat imiri Kemah 
aleyhine açılan fazla m~huzattan mütevellit 15 lira 50 kuru•luk isti:
dat davumdan ~ıkarılan davetiyeler müddeialeyhin ikamc.tgihının 
meçhuliyetine mebni bili tebelluğ ia.de edilmiı ve ilanen tebliğat 
ifuına mahkemece karar ~erilmit ve dava arzubalinin nüs~.ai saniye
si mahkeme divanhanesbe talik edilmit ve mahke t ede 1 l - 11 -
935 tarihine saat dokuz" muallak bulunmuı olmakla mum.t.ileyh Ke
mali mezk\ar ıiln ve saatte Yozıat Sulh Hukuk mahkeme.\!•.1e gelme
~iği veyahut bir vekil gCindermediği takdirde hakkında gılt.p kararı 
ittihaz edileceği .tavetiyenin tebl;ği makamına k3im ohr .. &.k üzere 
ilan olunur. (69X) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Akliye ve Asabiye Hastanesine 
Şiıli Çocuk Hastanesine 

Azı Çoğu Muvakakt T 

500 - 600 Torı Kok 877,50 L. 
200 - 300 Toa Kok 438,75 L 

Kuduz Tedavi Müe11esesine. 55 - 75 Ton Kok 109;69 L 

Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin Kok köm1~rü ihtiyaçları ka 
palı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Müesseselerin bit veya bir kaçına 
veya tamamına fi~tteklif edilebilir 

1-Eksiltme13 - 11 - 935 Çarıamba günü saat 15 de Cağal· 
oğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komilyonda yapılacaktır 

lir. 

2 - Mikta·· ve muvakkas g.uantileri hizalarrnda y~zılmıttır. 
3 - fahm7n1 fiat: Beher tonu 19,5 liradır. 
4 - istekliler ıartnameıeri parasız olarak k.-,miayondan aaabi 

5 - Eksiltmeye girecekierin 935 Ticaret "dası vesikaaiyfo 
2490 sayılı kanu11da yazıh beıgeı ve ve muvakkat I" anti makbuz ve· 
ya b~a teminat mektuplarıyle usulü dairesindek: teklif mektup 
ları:u havi zarflıırım yukarda yaz:lı eksiltme saatin Jen bir saat Ö:lc~ 
ye ktdar makbu:: mukabilind-: komisyona Vt:l"mele.-1 (6730) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
7. ci keşide 11 2. cı 7 eşrin 935 dedir! 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Hrahk ikramiye
lerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 

PJinları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. 

, ....................................................... , 

MODEL 1936 
t e • 2000 metreye kadar 

RADYOSUNU 
HERKS ALKIŞLIYOR 

Veresiye 
Ankara, Nurettin ve Şki. 

satış: lzmir, A. Vetter, 
Zonguldak, M. Mahir 

Eakiıehir, Hasan Alanya.~-• 
Samsun, C Celil ve S Ke_.. 
Bursa, lzak Şoef, Yeni elelr 
trik tica'tethaneıi. 

kar,ıaında 

iş yapmak için reklam l/.apınız ! 
İstanbul belediye sınırı içindeki umumi yerlerde asılıp gösterilmesi 

İstanbul belediyesinin inhisarına verilmiş olan 

Ta beli, af iş, duvar ve el ilanları, her 
türlü rek'im .işleri 

26-10-1935 den başlamak üzere yapılan bir mukavele ile 

V AKIT Matbaa Ve Müessesesi 
nin idaresine devredilmiştir. 

V AKIT müessesesi belediyeye ait bu itleri görürken, tabela, afif, du
var ve el ilanı ,herhangi bir reklam yapbrmakta bir kazanç mabadı 
rüden evler ve müteıebbislere en büyük batarıcıhğı temin etmek için 

yardıma ha zır bulunuyor. 

Resim ve ücretler resmi tarifede yazılıdır. Arzu edenlere memur gön· 
derilerek de izahat verilir. 

Yapılacak ilin nerelere yapılmalı? Ne zamanlarda yapılmalı? Ne va• 
sıtalarla yapılmalı? Yazı, resim büyüklük, renk ... Hasılı ne tekilde 
yapılmalı? Nekadar ve kaç kere yapılmalı ve bunlar nerelerde nasıl 

yaptırılmalı? Gibi bugün iLANCILIK TEKNICI adı ile bir uzman· 
Irk = ihtiaas iti olmuı olan yollarda sorulacak her soruya en isabetli 

ve en ucuza mil olacak surette kartılık alınır. 

tlan için vereceğiniz bir paradan tesirin ve kazancın en büyüğünü el· 
de etmek için V AKIT müessesesine bir telefon yetişir. 

Müessesenin ilan işi kolu Ankara caddesinde Orhan bey hanında'ki 

dairede çalışıyor. 

Telefon: 24370 • Tel graf V AKIT • lstanbul 

ZAYi 
Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaas• Samus vapurunun 61 seferile gelen 

Nqriyat direktörü :Refik Ahmet Scvcngl A P marka l:>l fıc;ı toprak boyaya ait 
latanbul ithali& aUmrüiiiadea alınan 


