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YENİ TEFRiKAMIZ 

Hünler 
Türk tarihinin büyük \e önemli 

bir safhac;ını güzel ve temiz bir ü~· 
lüpla canlandıran bu eseri bir iki 
güne kadar gazetemizde tefrika et. 

meye başlıyoruz . 

Biiyiik taarriız 48 saat için 
ita/yanlar Miıkalle'ye Habeş mukabil taarruzu 

Girenıediler . ne zaman başlıyacak? 

q 

durdu 

ltalganlar 1895 te Makalle'ye vardıktan başka 

ltal yan Uçaklarının bombardımanında doksan :~~:~e:::~;~:!~::~:m~;;~f:t:;;~lilerde 
b;rçok sivil halk öldü 

....____---~~~~~~~~~~ 

iç idare 
teşkilatımız 

\ı. Atatürk'ün son söylevi bir çok nok-, 
talardan olduğu gibi iç idare teşkila-
h&kımından da önemlidir. Maksa . 

::•ıı aydınlatabilmek için söylev · 
h-.: fQ sözleri bir kere daha okuya . 

!la "it; idare teıkilatımın yurdıın doğu 
~l/elertnden baılıyarak genişletmek 

llaçıru duymaktayız. Yeniden iki 
r:ı Ülpektörlük ve yeniden bazı ıi
ı-Gl etlerin kurulmı:ısı da lüzumlu gö. 

1'&ektcdir. Bu arada Dersim bölge
::e esaslı bir ıslahat programımn 

biki de düşünülmüştür. Yüciyetle
~zin devamlı teftişini ve milşterek 
ize erin bir elden takibini kollayan ge
l/ l '811cktörlcrden çok faydalar bek • 
lloruı. .. 
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1.Ynçtan artık gibi görUnByorda. O-

t İlİl için vllAyctlerin sayısını eksilte • HIAltt) -
tek_ Stnırlarmı genişletmek, yerine gö. o•"' ..... n "'""011 

e llc 
)'a ı, Uç vlllyetten bir tek vilayet 

tl\t~:~ falkat böylecl~lidiarde teh şkdila · Eritre cephuinde ltalyan kıtalarının vaziyeti ve yürliyilf idikamef· 
E ra muını va ı er a a e • l . (/u I .J L .. • ı.._ı__ ) 
~tU adamlardan seçmek suretile en. mMı .ayı acıa CURen vazıyet yaımıza uwınng • 

fi\ ~laınak fikri uyanmıştı. Hatta bu Roma, 5 (A.A.) - Messajerof te müdafaada buJunmuı olan He-
,._1tııı tatbikatına biJe geçilerek Ana- t · ' •. .............. · ak · ·· 1 ··L- · b ·· 
.,. llda b ... 1• tl il d"l k gaze esme gore, ..,.._. .. eaı ta - cın ıuvar ar mu~-ı ce ri yu • 
~ .. -- azı u ;ıye er ga e ı ere • • A •• • 

~ derecesine indirilmişti. mı 48 saat ıçın harekat durdurul- ruyiiJye Datoya ilerlemektedir. 
ÖyJe anlaşılıyor k1 yapılan bu tec . muttur. Bu müddet zarfmda ihti- Müfreze, yolun yarın olan Daga

~~~l~r beklenen netice)i vermemiş . yat kuvvetlerin, ilerlemiş olan kuv baroya vamuıtır. 
ı_t, lıunun için Büyük Önder Kamu • vetlerle birlef!Deei ve ihtimat do • Kuzey cephe&mde, tiddetli yağ 
l':da Yılbaşı söylevi ile yukanya işa- ğudan, §imaldeıı ve Dolo iıtika · murlar harekô.ta zarar vermiıtir. 

ettığ· · d. ktif" 1 t• • d · ~ ımız ırc ı verm ş ır. metin en aynı zaman~a yapıla - Adua böl~inde, Manıvinia 
dıf!., kat dikkat edilecek nokta şu · oak ileri hareketlerle Makalenin i kolordusu Adiabo d

0
x-. ,ileri 

\! · Atatnrk iç idare teşkilAbmızı . ya . ~·"' 
•'-~daraltmamak değil, ayni uman- ki günden az zaman zarfındd. alm hareketıne devam etm~. 
~ g · ması mümkün olacaktır. ltalyan -~,._,._enışletmek emrini de nriyor. Asmara, 5, (A.A.) - D.N.B. a· 
o~ \ICl.Q dolayı evvelce kaza yapılmış lar tarafına geçenlerin sayısı git- janaı bildiriyor: 
lıaıı bazı v:lllyetler yeniden viUlyet tikçe artmaktadır. Birçok qiret re 

ne Mara vinia kolu ilerlemesine de-tlta getirildikten başka vilayetle · iılerinin imparatonm süel emir -
~ı!:'~illtlarınr genişletmek ve kuv. }erine muhalif ~ukları bildiriH. vam edebildiği takdirde Akaucı' 
~lg dırınek için yurdumuzun doğu yor. Bunlardan mühim bir kısmı, ı un bab•mda çok claihk araziye 
~>'etlerinden başlıyarak yeniden ye- a:1 l I ft d girecektir. Bu arazi Takasae ıö . 

tene} ispektörlükler yapılıyor. t yan i e uz atın:.k tara arı rr . 
ASIM US lar. lüne lcadar uzanmaktadır. Şimdi· 

Aamara, 5, (A.A.) _ Rend<.: Ko ye kadar buralan hemen hemen 

mn V!".1<İninde D~kiee-!e bh·lik (,t:;,,n,, .~n. 2 ·'Ui.. 1) 
(Snnu Sa. 2 Sü. 5) 

Londra (Özel) - Taymla gazetesi 
ltalyan - Babeı harbinin •on •alha
ıını izah eden bir makale.inde vazl. 
yeti ıu ıekUde anlatıyor: 
"Habeş liderleri ltalyanlann daha 

fazla ilerlemelerine müsaade edecek
ler gibi görilnüyor. Çünkü ancak bu 
sayede Habeşlilerin açacaktan çete 
harbini inkişaf ettirmeğe imkln var
dır. Habe~Ulerin kendi stratejilerim 

tatbik etmeleri için cephenin açılması 
ve genişlemesi lbmıdır. Zaten ltal -
yanlar da Makalleye vardıkları za • 
ma.n 1895 te vardıktan noktalardan 
50 mil uzaklıkta bulunacaklardır. O 
uman Habeşlflerin mukabil taarruzu 
ltalyanlann Makalleden sonra elli 
mil daha ilerlemelerinden sonra baş -
lamıştı.,, 

Kamutaq encümenleri 
bugün seçiliqor 

'.(Y8ZI8I 4 üncü sayıfada) 

Çerkes Etemle kardeşi 
serbest bırakılmış! 

eni ir iStintalctan" geçirilen hainler 
suçu tamamen inkar etmişler .. 

Amman - (Loriyan) Türkiye Cu
murre.lsl aleyhine suikast tertibi töh-

' metne tevkif edilmiş olan Cerkes E -
tem ve kardeşi Reşit yeni bir istin • 
taktan geçirilmişlerdir. Miittehimler 
kendilerine atfedilen cürmü tamamen 
inkAr etmişler ve bu işin bir takım 
muharrik ajanların nıarif eti olduğu • 
nu söylemişlerdir. ~eticede Etem ve 
Reşit, adil sebeplere binaen serbest 
bırakılmışlardır. 

Suriye qazeteleri 
ne diyor/,,,.? 

Suriye gazetelerinden bir kısmı A
tatürk'e karşı yapılmak istenen men
fur suikast :teşebbüsüne dair yazılar 
neşretmektedirler. Şamda çıkan (El-

kabes) bir başmakale yazmış, Samda 
mütekait Osmanlı zabitlerinin AU\, . 
ttirk'e çektikleri telgrafı mevzuu bah
sederek Türklerin önderine karşı su
ikast hareketine hiç bir Suriyelinin 
teşebbUs edemlyeceğinl, çekilen tel • 
grafın yalnız zabitler namına adde • 
dilmeyip bUtün Suriyelilerin hisleri · 
ne tercüman olduğunu anlatmıştır. 

Makalenin bir yerinde deniliyor ki: 
"Bizi bu suikast işinde fevkalade mü
teellim eden bir cihet, bu menfur i~in 
Suriyeliler tarafından yapıldığı hak
kında çıkan şayia idi. Şimdi Filistfo, 
Suriye, Türkiye ve Şarkülerden em -
niyeti umumiye dairelerinin yaptık • 
lan tahkikattan öfreniyoruz ki sui -

(Lütfen •aylayı çeviriniz) 

Sanasaryan hanı 
Belediyeye geçti 

Bankada biriken 40,000 lira ile baş 
muallimlerin makam tahsisatı verilecek 

Belediye ile ermeni patrikhane 
si araıında on iki seneden beri sü
ren mühim bir dava belediyenin 
lehine neticelenmittir. Bu dava, 
Sirkecide!~i Sanaıaryan hanı da . 

vaııdır. Belediye çevenlerinde dün 
, büyük bir memnuniy:et uyandıra~ 

bu davayı izah edelilm: 
Er2urum:la büyümÜ§ ve zengin 

olmu~ Samuaryı.n iıı.minde bir er· 
meni, Erzurumda bir mektep yap· 
tırm1' ve bunun icla:ı::ıeıi için de 
Sirkecideki büyük hanın bu me!c
tebe val~fetı:n",Hr. Sa~':saryıın öl 
mÜf, uır.:ımi harp ı;·J:ınca me!cte:ı 
ortadnn J·nl\ı~ı~a hanın varidn' m 
ermeni . patrikhnııeşi almış, bc:.şkn 

(Sonu Sa. Z Sil. 1). • Saııcıl4J")Gıi hanından bir aer· 
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lı giltere 150 yeni 
zırhlı yaptıracak 

Acglasgov, 5 (Özel) - "Eve- ne büyük zırhlı .n§a.sına baılıya -
ning Times,, ga.ı:etesinin pek sağ - caktır. 

lam bir yerden aldığı habere eöre "Evening Times,, ga2etesi bu 
yeni 150 zırhlının mevcut donan• 

lngiltere hük\iıneti Baldvin İnli · 

haplarda kazan.rsa derhal 150 ta· 

ita yada 
Zecri tedbırt ere muka
vemet savaşı başladı 

madaki 130 eski zırhlıların y~rle
rini dolduracağmı ilave ediyor. 

C. H. P. 
Kamutag grupunun 

dünkü toplantısı 
Ankara, 5, (A.A.) - C.H. Par 

tisi kamutay gurubu heyeti bat • 
kanlığıntlan: 

C. H. Partisi kamutay gurubu 
bugün Hasan Saka'nın baıkanlı • 
ğında toplandı. Milli idarelen ilk 

facak ve o günler zarfında hiçbir tedrisat, milli emlak, memurlar 
İtalyan et yemiyecektir. Çünkü e- kanunu ve toprak kanunu komisyon 
tin büyük bir kısmı yabancı mem- Jarı gibi partinin özel komisyon • 
leketlerden getirilmektedir. ları üyeleriyle kamutay encümen• 

Gazeteler, halyan ulıuunun ya- leri mütehassıs üyelerin seçimi et' 

banıcı malı almamak, ltalyanm az rafında görüşülerek tesbit edilmi§· 
çıkardığı mallar üzerinde tasarruf · 

Roma, 5, (A.A.) - Bütün J • 
talya, bugün zecri tedbirlere kar§ı 
mukavemet ıavqma başlamıştır. 

Her haftanın sah ve çarıamba 
günleri bütün kasaplar kapalı ka 

la hareket etmek ve alınması el • 
zem malları ise yalnız dost mem -
leketlerden satın almak hususun
da gösterdi ği disiplini bir kere 
daha tebarüz ettirmekte:lirler. 

lzmirde cinayet 
Jzmir, 5 (Tefonla) - Bugün 

burada bir cinayet itleudi: Ke 
mer altında Ke.:nahli hanı kahve• 
cisi Rafetin oğlu Muzaffer, ıebep 
sizce Süleymanı alb kurtunla öl -
dürdü. 

Hadiseye adliyece el kondu, 
Muz-ıffer yakalandı. 

Adanada bir tecimer 
boğularak öldürüldü 
Adanada tüccardan Tahir a -

dında biri evinde boğulmuı ola • 
rak bulunmuştur. Karısı da elleri 
kolları bağlı ve üzerine bir çok e§
ya yığılmış olduğu halde kurtarıl· 

tır. 

Staviski 
muhakemesi 
iki saat süren ittiham

name 
Paris, 5 (A.A.) - Seine cina

yet hakevi dün nisbeten kalaba • 
lık huzurunda Stavisky davasına 
baılamııtır. 

Dünkü celsede iki saat süren 
ittihamname okunmuftur. 

Yeniden 3 davacı çıhtığ1ı1dan 
dava bir aydan fazla sürecektir. 

uım11nuuunHnnımıımnnmımnınnımnmmmmnıııunırmırnmm11111ttttıttıııın1n:1nnı 

mıştır. 

Evde yapılan araıtır:mada se • 
kiz bin lira kadar bir paranın ça· 
lındığı anlaşılmı,tır. Adana zabı
tası katilleri şiddetle aramakta • 
dır. 

Kral Jorj 
Karşılama heyeti 
Londraya gidiyor 
Atina, 5 {Kurun) - Kra.1 Jor-

jü karıılıyacak olan üç kitilik he
yet Çarıamba günü buradan Lon
draya gidecektir. 

YUNAN MECL1S1N1N 
VAZiYETi 

Atina, 5 {Kurun) - Baıba . 
kan General Kondiliı, Yunaıı 
meclisinin vaziyeti hakkında ga• 
zetecilere fU beyanattd bulun . 
mU§lur: 

- Bir taraflı olan Yunan mec
liıi hakkında Kralın ne kadar ve
receğini bilmiyorum. Çaldariı lır
kcuının benimle berab~r tqriki 
mesai ettiği zaman gÖ•terdiği bir
lik ve teıanüdü kalmamııtır.,, 

Katimerini gazetesine göre 
Kral Jorj döndiikten sonra milli 
olmasa bile vasi bir temerküz ka• 
binesi te§kil ettireceğini yazmak
tadır. 

Cümuriyetçi Liderler Krallığı Ta-
nunaya Davet Edildiler 

Atina, 5 (Kurun) - Baıbakan 
General Kondili• dün Atina hal • 
kına verdiği söylevde Cümuriyet
çi liderleri Kl'2ılbk rejimini tanı _ 
mağa davet etm!t ve ortaya çıka .. 
cak olan maniaları devirmekten 
çekinemiyeceğini ilave etmiıtir. 

PAPAANASTASYODONOYOR 

Atina, 5 (Kurun) - Mikono 
adasında sürgüne gönderilmi~ o -
1~ cümuriyet~i ijderl~.ı;~eıı Papa
anastasyo ile Papaandreonun ko-

' münistlerle beraber çabşmadıkl -
lan anlaşıldığından Atinaya Jön
melerine müsaade edilmiıtir. 

BiR YUNAN DENiZ TA YY A• 
RESi DÜŞTÜ 

Atina, 5 (Kurun) - Kaler li
manına bir deniz tayyaresi düt • 
müt pilotiyle ı ·ondı boğulmu§· 
lardır. 

Sanasaryan hanı Belediyeye geçti 
(Üstyanı I nci de) 

yerlere harcamaya başlamı§tır. 
Mektep kapandıktan sonra pa -

ranın h"'Osuai idareye ait olması 
kanunen icap ettiği için hususi ida 
re binaya el koymak istemif, pat
rfü:hane buna mani olmuf, bunun 
üzerine de patrikhane aleyhine 

--.ııblllt•KJ11•UlllJUllUUfl1J1UUWlnnnnıııınuuıt1111nnmAU1ııaııımımmuumuunt 

kastçılar Suriyeli değildirler ve bu · 
na şiddetle seviniyoruz. 

At.atürk'iin hayatını muhafaza et . 
tiğinden dolayı Allaha müteşekkiriz. 
O Atntiirk ki Türk milletine istiklal 
ve hürriyetini kazandırdı, o Atatürk 
ki Türklerin haHiskan ve biltün şar -
kııı mcfhariyetidir.,, 

<Elvakt) gazetesi, suikast hak -
kında Halep emniyeti umumiye daire
since yapılan tahkikatı ileri sürerek 
bu işe hiç bir Halepli l'e Suriyelinin 
karı";nndığını, suikastin ancak şarki 
Erden ,.e Filistinde oturan mülte -
el Çcrkcsler tarafından tertip olun -
du ~unu söylemektedir. Bu gazetenin 
aldı!!ı malumata göre suikastçılar Ha
lep emniyet dairesinin faaliyetinden 
ürkerek Türklyeye Halep tarikite de· 
ğil, Şam, Dfrzur ve Cezire yolile gir
mişlerdir. 

ÇERKES ETEMIN TESLIMJNI 
lSTEMEDIK 

Ankara, 5 (Telefonla) - Hükumeti. 
mlzin Çerkes Etem ve aven~inln ia
desini istediği haberi ilgili makam -
larca yalanlanmaktadır. 

bir dava açılmı§trr. Belediye ile 
hususi idare birletince bu davayı 
o zaman belediye takibe başla -
mı§tır. iki taraf avukatları mah -
kemede muhtelif defalar kartı -
la§mr§lar, iddialarını serdebnişler 
dir. Ermeni patrikhanesinin vekil 
leri, Erzurumdaki mektebin kapan 
mı§ olmasına rağmen Sar..asa.ryarı 
hanı varidatının lstanbulda başka 
mektf(' !ere harcandığını, hanın 

patrikhaı..::7e ait olması lazım gel 
diğini söy)emiılerdir. Belediye ve 
killeri ise, mekteplerin idaresi 
doğrudan doğruya bir kanunla hu 
susi idareye verildiğinden hanın 

kendilerine ait olması kanunen i -
cap ettif.ni ileri sünniqtür. 

Dava görülmekte iken belediye 
vekilleri han varidatmm sonradan 

haklı çıkacak tarafa verilmek üz
re yediadil tarafmclan almmaamı 
istemişlerdir. Bunwı üzerine halen 

Ankarada evkaf genel müdürlü -
ğü hukuk müıaviri &y SüleJ.lllan 
Zühtü yedi adil tayin edilmİ§tir. 
Han varidatına Bay Süleyman 
Zühtü el koymU§, varidatı her ay 
alarak emlak ve eytam bankasına 

yatırmaya devam etmİ§tir. Bu da 
va hakkında belediye lehine iki 

defa karar verilmipe de patrik . 
hane vekilleri bunu temyiz ebnit -

lerdir. Nihayet evvelki gün Anka
rada temyiz mahkemesi birinci hu 
kuk dairesi IOD ve kat'i olarak Sa 
nasaryan hanı davasını belediye 
lehine olarak tasdik etmiştir. Bu 
suretle de senelerdenberi ıüren bu 
dava intaç olunmuştur. Bu tasdik 
kararı üzerine belediye, kısa bir 
zamanda hanın tapusunu yedia -
dil elıinde bulunan 50 bin liraya 
yakm parayı, alacaktır. Sirkeci -
de bulunan Sanasaryan ham ya -
nm milyon lira kıymetindedir. Ve 
senede kırk bin liraya yakın vari
dat getirmektedir. 

Sanasaryan bam davasını emni 
yeti wnumiye müdürlüğü zama -
nındanberi f asrlasız bir surette ta 
kip eden vali Bay Muhiddin Üs -
tündağ kararı öğrenince memnun 
oknuı ve kenditini tebrik eden 
bir arkada§nnrza !unlan söyle -
mittir: 

- Bu dava çok eski idi. Niha -
yet lehimize neticelendi ham yine 
kiraya vereceğiz. Bankada bulu • 
nan kırk bin liraya yakın parayı 
alınca bununla ilkmektep b~ mu
allimlerinin biıikmiş beş aylık ma 
kam tahsisatlanru vereceğiz. Geri 
kalan kısrnr ile de satın alıp da pa 
rasıru veremediğimiz Samatyada
ki jandarma mektebinin borcunu 
ödeyeceğiz.,, 

, ilfllltt~fillfntllCffıınJlll ..... ____..litlffllfffllUlllftmıfflllıHllHJtıraılffllHtlllllıl,_" 

ltafqa - Habeş harbi 
5/11 /935 te 

Askeri Vaziyet 
Erit1e cephesinde 

Doğu Alrika.6ında ltalyan ordularının ıimalden yaptı/Jatl 
yeni taarruzun amacı dünkü haberler ile daha iyi anlQ§Jmııtıt: 
ltalyanlann maksadı yalnız Adiğrat - Aduva - Akıum hattı/fi 
Mahalleye kadar ileri götürmek değildir. Sağ t1e ıol cenahlardcat 
da §ark ve garba doğru hareketlerini ileriye götürerek (Tiğre) 
i§gal mıntakcuını geniıletmektir. Bu taarruz hareketi neticeletr 
dikten •onra Eritre - Habe§iıtanın eıki •ınırları üe (Takcıse) 
ve bu nehrin bir ayağı olan (Gena) çayının kaynakları ma.ıt'' 
daki geniş bölge tamamen ltalyan iıgali alhna geçmiş clacaktıT· 
Bundan ıonra ltalyanlar iıgalleri altına aldıklan bütün bu ara· 
ziyi cenuba ve §arka doğru daha ziyade geniıleterek tli Muıaali 
dağına kadar uzatacaklardır. Bu suretle ltalyan Eritre.ı bu nİI' 
bette genişliyecektir. 

= 
i = = 
~ 

itte bu makıada varmak için ltalyanlar (Eritre) nin e1/ıİ 
ıınırı üzerinde bulunan (Rendacama) mevkiinden cenuba dol' 
ru ilerlemek üzere yeni bir kolordu harekete getirmi§lerclir. Diit1· 
kü telgraflar ( Agoula) ya gidecek olan bu kolordunur. üçte bi~ 
yolu alml§ bulunduğunu kaydetmiıtir. (Adiğrat) tarafındaki 
ltalyan kuvvetlerinden bir kısmı da ıarka doğru yürümektedir· 
Onlar buraya gelince (Rendecam) dan gelen kuvvetler ile bitlef 
miı olacaklardır. Sonra (Dankali) cephe•indeki ltalyan kuvoe,. 
leri de buradaki kuvvetler ile irtibat te5iı edeceklerdir. 

Evvelki günkü telgraflar karagömleklile1in ( Adiğrat) afifi 
ilerliyerek Mahalleye yaklcqmakta olduklarını ve (Hanıiefl) 
mevkiine geldiklerini bildirmiıti. Dünkü telgraflm ltalyan JntfJ 
vetlerinin daha Makalle'den (50) kilometre fımalcle bulundıılr 
larını haber vermi1tir. ( Aksum) claki ltalyan kuvvetlerinin Je 
garbi cenubiye doğru yayılarak (Takaze) nehrine ulCJ§mak ~tı 
diği anlCJ§ılmaktadır. 

Habeılerin (Mahalle) yi müdafaa edip ctmiyeceklerl /ıl' 
nüz kati surette belli değildir. Yalnız ltalyan uçaklarının keıİI 
hareketi yaparken bu ıehre doğru ehemmiyetli miktarda Hablll 
askerlerinin yürüdüklerini bildirmektedir. Muhakkak olan fUJıt' 
ki, §imdiye kadar ltalyanlar ile Habe§ler armında hemen hifbİI 
çarpıfma olmamııtır. Bu itibar Üe Habeşlerin hareket{ hôlô 6' 
rarengiz bir manzara arzetmektedir. 

Şark ve cenup cephelerinde: Dün bu cepheleri~ tahlil' 
değer mühim bir,/ıareket olmcırrn&fi&r. f 

E. • !I .ı 

J NOT - Eritre cephesindeki vaziyet birinci ıayıfamızd~ 
~ haritada gösterilmittir. 
~ """""""'llfltlllW'MllınHlfMllH"'-1111 

Büyük taarruz 48 saat için durdu 
• 

(Üstywıı birincide) tavsif etmektedir. Şurut da~ 
kimsenin bilmediği sarp bir böl _ rüz ettirilmektedir ki; Cibul' _ıJ 
gedir ve Eritrede bir kö§e yap . gelen bu haber, Asmara ke~l' 
maktadır. Bu suretle Maravinia tarafından verilmiştir. Halb~ ;' 
kolunun ileri hareketi ltalyan sı· kerva~lar, Asm~~ !le Cubutı ti-' 
nınnı esaslı bir tarzda düzeltmi§ smdaki mesafeyı iki ayda ~ 
olacaktır. Bundan ba!ka ltalyan mektedirler. ,,el 
kuvvetleri bu bölgeden geçtik - (llk gelen telgraflar 6 
ten sonra Takaue gölü boyunca sayıfadadırr.) ..../. 
çıkarak a§ılınası hemen hemen im 1ı 
kansl'2 olan Tembien o~asmı ar ~ İÇ idare teşki}atJJll 

kadan geçerek Tana cıvanndakı } 
Habe§ kuvvetleriyle doğudaki Ha (Ostyanı birlıreı'l,lf' 
beş lcuvvetlerinin arasına girerek Herhalde şimdi kesin otaral' ~ 
bunları birbirinden ayırabilecek - tiyebiliriz ki bundan sonra Ja~ _.J' 
lerdir. mevcut yftı\yetlerdcn hiç blri11~ 1 

Eritredeki İtalyan siyasal ve dıracak değildir; belki bunun ~ 
süel ç~venleri üzerind~, Laval ile Jarak lüzum görülen yerler~e ;ı' • 
Hoare ın ~?~aya gıderek biz • İ!';pektörlükler yapmak suretıle ,Jf'.d' 
zat Mussolını ıle barış konuşmala- cut iç idare teşkilatları da~ ıııJI 
r~ yapacakları haberi derin ~ir in· kuvve!lendiril~ce~tir. ':e ;f~~: 
tıba bırakmıttır. Bu çevenlerın ka· bazı ,· ılfi.yetlerın ılga edılrn ~&Jı11.;, 
naatine göre bu konuımalar aki.nı linden endişe edenler varsa .. ıetf'I~ 
k 1 . ' . d'd ,_ .. 1 ün kalplere sükun veren soı ~· 

a ırsa netıce tım ı en :n;estırı e • h tl ı'n ve Jıt . • sonra er sure e em 
mıYecek derecede fena. olabılecek,. olacaklardır. 
tir. Filhakika zecri tedbirlerin tat· 
biki ltalyan ordusunu silah ve mü· ---------
himmat bakımından sıkıntıya dü· 
şürecek halbuki Habeşler ise aksi 
ne olarak bol bol silah ve cephane 1 
elde edebileceklerdir. Silah ve 
cephane noksanı süel hareketlerin 
mahiyetini temamiyle deyiıtirecek 
ve zorlukları da pek çok arttıra 
caktır. 

KURUN okurların• 
HiZMET KUPONU 

6 - ı 1 - 935 ~ ', 
llu kupondaki tarihtell fd~ 

rak 15 gün içinde KURlJ?ıl borl1'd' 
gösterilirse - resmi ~ee ı.n lllS'j 
ynhut tecimer sıfatile ~!: il~ 

iMPARATORA KARŞI SUI- ıardan başka - bir küs;;f~e~: 
KAST TEŞEBBÜSÜ MÜ? defalık ı satın parası~ ~ 
Londra,' (A.A.) - Habe~ elçi· UııUyenter, gUDUDde f~_ .. ı.rs ,.,.:;,; • 

ı1ı..rulaca1'; su~tte bu kU~ de ~, 
liği, İmparatora kartı bir suikast verecekten mektupıarııı ıc a.Y'ıııısl,....:. 
teşebbüsü yapıldığı hakkındaki ha 1!..:tı::.;ıı!.:;ır:ıc~r . .:•~k:;~~ıı:m:_e ~h;;_lr~9-ııtlııırr•

8

~-
beri, ülünç bir propağanda olarak 
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Siqasal gör üş/er 

Fransada kiikume-
tin vaziyeti 

Franıız soıyaliıt radiballerinin 
feçen halta toplanan kongreıi, 
~iikfunetin F ranscıd aki I Q§İıtl ere 
karıı ıiclcletli tedbirler almlUrn: 
1avıiye etmiıti. Kongre1 her ıey 
''"n fazla bu nokta. iizerinde fikir 
b:.,.liği göt:terrr./.ş, ve bu hareketi 

Ekmek • • 
ışı Şehir Meclisinde 

----------------------~~..,...----·---~-

Fırıncılar istedikleri zaman dükkanlarını l<apayabilirler, 
ekmek çıkartmamazlık edebilirler mi? 

L-ival hükı'"1etine karft bir ihtar lstanbul umumi meclisi ilcinci 
~<ıYılm'4tı. Sosyalist radikalierin yılm ikinci toplantısıru dün birinci 
r,~•ada en büyiik önemini haiz reis vekili Necip Serdengeçti • 
eılan /inama/ ve ekonomsal i~lere nin ha~kanlığında yapmı§tır. Ge -
r>tk faz.la önem vermiyerek Fran· çen celse zabtı okunup kabul edil 
•rz laıiatlerine karşı §iclıletli ha - dikten sonra meclise gelen bazı 
·~ket edilmesini iıtemcıinin Jebe- işler tetkik edilmek üzere ait olduk 
~;: laıiıtliğin Fransız cümuriyeti larr encümen!ere gönderilmiştir. 

{" bir tehlike aayılmaııdır. Bunlardan biri şudur: 
." usyalist radikallerin bu karar BiN ALARI SU BASARSA ... 

va ihtarındaki ehemmiyet, Laval Harict tesirlerle su istilasına 
kabineı!ncle bu t·ırkaya bağlı ba . uğrayan binalardaki sularm itfa • 
kanların istilay.1 davet d:ınmala· iye vasıtasile boşalttmlması ev • 
tına bir bQ§lan~ıç te§kil etmesin · velce umumi meclisçe kabul edil
'1e idi. mişti. Fen iıleri heyeti soruyor: 

Bu hadiseden ıonra bütçet'İ İn · Ya su istilası harici tesirlerle ol • 
ecJemekte olan /inanı komite&z maz da herhangi bir binar..rn için 
~olı§malarına devam e-lerek i.üt · deki kuyu, havuz, tulumba vesaire 
~e kar§ı kılı k11 k yaran bir mü· boşalır da bina ıu içinde kalırsa 
'>ekkit durumunu aldı ue bü:reyı itfaiye bu suları yin"C bedava mı 
denkleştirme i§in;n ancak bir göı- boşaltacak? 
1eti olmaktan :leri gitmediğine Daimi encümen, bu soruya ce
dair §Üpheler ileri ıürüldü. Laval vap vermemif, "bu itin esası hak
hıikumeti için daha mühim bir ha · kmda evvelce umumi meclis ka. 
cliae, komitenin az maCI§ alanlar · rar vermi§ti; huna da o baksın!,, 
dan kesilen paraları iad:! üzerin • demi~, göndermif. Umumi mec • 
ele ısrar ve buna karsılık olmak lis de işin tetkikini mülkiye encü
iiıere cemiyetin 7engi~ ıınılların- menine havale etti. 
i:<ın yeni vergiler alınmasını tek · BELEDiYE iLE KIRACILARI 
ıF etmesidir. Laual hükumeti iıc ARASINDA 

t;.tehlili ~!15 gürmiyo~ .ve ~~~gi - .. Umumi mecliıe g~len itlerden 
ın, vergı verm~ kabtlıyetını af· bın de bağrrsakhanenın muvkavele 

~.~ bulunduğ-..ınu, vergi niıbeti müddeti. bittiği halde binadan çık 
<lrttırılıa varidatın artık artmayıp mayan eski kiracı Hutki ile yap~ 

~ "·~lcccğini söytiyor. lacak sulh meselesi idi. Kavanin 
B Laval 11eleceli umarteıi encümeni geçen celseJe kendiıi -

Faruki Dereli bu mevzu hakkın -
da söz söylediler. Avni Yağrz, be
lediyenin kiracilarile olan muka -
veleleri bittiği zaman kiracının 

uyufabildiği takdirde binada o -
turmakta devam etmek hakkının 
gözönünde tutulmauN, ona gö • 
re mukavelenin bitimine yakın ted 
bir alınmasını i!tedi. Hem bu di -
}ek, hem de kavanil\ encümeni . 
nin kararı uygun görüldü. 

ADI DECIŞEN KOY 
Silivri kazasınm Kurfalli kö • 

yüne Gündoğdu adı verilmesi -
ne dair olan teklif, mül'kiye en . 
cümenince kabul edilmitti; umu
mi meclis te bunu uygun buldu. 

EKMEK MESELESi 
Ruznamede yazılı itler bitmit

ti. Azadan Refik Ahmet SevengiJ 
tarafından verilen bir takriT okun 
du: Belediye zabıtası talimatna · 
mesinde fırın açmanın izin alma • 
ğa bağlı olduğu yazılıdır. Bir frrı -
nı sahibinin bir zaman için veya 
büsbütün kapaması da yine izin 
almağa bağlı olmalıdır; halk bu 
yüzden ekmeksiz kalabilir. Bele · 
diye zabıtası talimatnamesinin 
372 nci maddesine bu mecburiye
ti koyan bir frkrn ilave etmeli! 

Takrir ok-u.nduktan sonra Refik 
Ahmet Sevengil söz aldı, tunları 
söyledi: 

bulunamamasıdır. Yakın günlerde 
fırınların önlerinde felaketli gün -
lerin manzaralarını hatırlatan top 
lantılar gördük. Şehr:n s:>!:aklerın 
da fırınların önlerinde yer yer ve 

sık sık görülen kalabalık, halkın le 

laş, heyecan ve iztirabını ifade e· 
der. 

Şehir halkının heyecan ve iz -
tirabına ne tehir meclisi, ne de be 
lediye teşkilatı elbette alakasız ka 
lamaz. 
Fmnların önlerinde biriken ka 

labalığa sebep nedir? Halkın lü -
zumsuz yere fazla ekmek almak 
hususundaki tel8.§t mı? Bu iddia · 
yı, belki de varyd olmakla bera • 
her, o kadar kuvvetli ve tek se -
hep olarak sayamayız. F ırıncda · 
rın, bilhassa narkıın artacağını se 
zinledikleri aıralarda halkın ihti -
yacına yetecek kadar ekmek çı -
karmayıp fiyatın yükselmesini 
bekledikleri yolwıda bir istismarı 
ifade eden iddialar vardır. 

Belediye makamı elbette bu va 
ziyetleri tetkik etmi!tir, ve lazım 
gelen tetbirleri de almıştır; ancak 
alman tetbirlerin idari sahadan 
çıkamadığı, kanuni müeyyideler 
bulumnadrğı mevzuubahiıtir. Bu 
nun içindir ki , bir yandan beledi-

ye zabıtası talimatnamesine bu yol 
da kayitler konulma11nı istiyo -
rum; bir yandan da belediye .re -
isliği makamının buraya gelerek 

1 orih köşesi •..............................• 
Jstanbulda en 
büyük fırtına 

Son fırtına için bazı denizciler 
"yıllardanberi böyle fırtına olma
mıştır.,, diyorlar. Bugün burada 
İstanbul tarihinde en büyük mev· 
ldi işgal eden fırtınayı yazacağız. 
Bu fııtına 971 yılında bir pazar • 
tesi günü olmuştu. O gün padi~ıh 
1-fr 11::.ılı deresine ava gitmiş, bu • 
· ·-~J::ı:·ıa kabanp kararmasından 
büyük bir yağmur yağacağı hisse
dilince, Yeşilköydeki lskender Çe. 
lehi bahçesine gitmek istemişti. 
Tarih yağmur başlangıcım şöyle 
anlatıyor: "Ruyu sema arap saçı 
gibi karışık oldruğu halde eşkali 
garibe üzere berki hatıf görlinüp 
saikalar nüzulile zemin ve asil -
man güm güm gümleyüp afakı ci· 
han inlemeğe başladı.,, Bu f niı · 
na bir gün bir gece sürmüş ve dört 
yere yıldırım düşmüştü. Halkalr 
deresinden akan seller köşkü de 
sarmıştr. Padihaşı iç ağalarından 
biri arkasına alarak lnırtarmıştr. 
Su, büti.in su yollarını ve su kemer 
lerini yılamşt. Kahtane den~sin -
den akan su, dere kenarındaki a· 
ğaçlann boyunca çıkmış, Eyüp su 
içinde kalmış Eyübiin türbesi su 
i~inde göriinmez olmu.~tu. Küçük 
ve büyük. Çekmece, iSlh·rideki 
köprüler kopmuş, Sarayburnunda 
bir hafta sel akmıştı. Bu fırtına · 
nm zaran için şunlar deniyor: ''Bu 
lundukta bin üç yüz inBan, on bin 
kadar hayvan telef olduğundcın 
başka pek çok hane Ye kaf}aneler 
harap ve viran olmuştur. 

Bu selden sonradır, ki yıkılan 
kemer ve su yollarının tamiri için 
mimarbaşı mi.ihendiı;i Sinan nr a 
hil'ati f ahire esası ile memur e · 
dilmişti. 

~ii1'tü linanı komitui ile kar1ıla · ne havale edilen evrakı incele • 
jt:cok ve o z aman ı.•aziyet an/aşı· miş, belediye ile kiracının 1933 yılı 
Qcohtır. na ait kirada 100 lira üzerinden 

f;' 8. Lavalin birkaç gün önce uyuıtuklarmı görmüt, bunu uy -

- Meclisimizin toplu bulunma 
dıih günler içinde ıehirde bir e!t -
mek meselesi çıkmı§tır. Serpinti . 
leri hala süren bu işin iki tarafı 

vardır: Biri ekmek fiyatrın:n gün
den güne yükselmesidir. Bu işin 
sade bir şehir meselesi olmadığı -
nr, memleket mikyasında bir i§ ol J 

duğunu, iktisadi sebepleri bulun -
duğunu görüyoruz. Ekmek mese -
lesinin ikinci tarafı da elcmeğin is 
tenildiği zaman istenildiği kadar 

mecliste elemek itini, buhranın se ---------------
beplerini ve aknan tetbirleri an - Erg anı bakır madenleri 
latması ricasındayim. Takririmin sekiz ay sonra işleyecek 
bu dileklerle birlikte makama ve 

Bir müddett~r beri Ankara da 
'ctnıa ciimhurreisfoe 300 kanun gun bulmu§tu, sonraki yıllara ait 

11
'0iesini imz~ etmek üzere kiralar hakkında önce belediye i

tcıhrlim etmesi ise Fran:tada hoı· le ki:-acm:n uyufmasını, bu k11 . 
l( .. ~ 1 
~ •.t :?z1r.:k uyandırmağa yardım mm ondan sonra tetkik edilmesini 

;:~i§ ve bu karıun projelerinin iıtiyordu. Üyelerden İsmail Sıt -
QY1hiyle incele,mcden ileri bii ... kı Bilgiç, Avni Yağız, Şevket Yunt 

'iil .. liiğüne dair bir takım düşün -
~e)~ h l · · · -r ası etmıo;tır. Bir J abancı firma mal 

almak istiyor l Gelecek ayı~ ortalarında top 
rlr:t:-.:ıc:ık olan Franım::. Kamuta}'tn· 
~~bu meselenin de ileri sürülerek Alma.nyada b:rçok büyük teci· 
~~kr1m.etle mcd~" araıınrla mü . merler, Türkiyeden mal d Imak is· 
l f'1 m.iinaka~alar açacaf:~ anlafı· temi§ler ve ilgiii makamlara baş 
1
J1or. vurmutlardır. 

ı~ 8ıı .bakımlardan (Laval) hi- Stutgart'dan bir firma halis i-
ı'İi:·cti tchlil:e!i bir vaziyette gö- p?k kırıntısı ve ıiftik, Layipzig -
,, ~Yorsa da bu;:ünkü hükumetin den bir firma ceviz, f mdık ve iw 
"'etrrı' cd 
(: .' abilecek fırkaların mesu· cir, Berlinden bir firma kuş yemi, 
~rot, •ırtla:ım:ığa pek de iatck!i darı ve ak darı, Breslavdan bir 
llıe:~~cları Laval h:.iktimetinin firma kuru kaysı, Mainzden bir 

1•ni ıağlamla~tzrıyor 
'------. ö. R. Doğrul 

,. .. C~v;z kütük~eri 
tı~ U.rlc:ıyenin ceviz kiiti:ğü çıka · 

·I l'k\ 
d"h enetmi§ olmasına rağmen "" a .. 
t:ı~ıı 0 ncedcn aatılm•ı buluna" 

firma yumurta, Kölnden bir firm'.\ 
kentir, tohum, darı. Hcmburgdan 
bir firma kaysi c,ekirdeğ;, Köln 
den bir firma kınap, gene Bres
lavdan bir firma veciz i lmak JS" 

temİ§lerdir. 

Jsvcç Reji heyeti 
tütün alacak 

Memleketimizden tütün almak 
üzere Isveç rejisi direktörü Bay A.. 
dolf Holsti bir heyet batında feh • 
rimize gelmittir. 

Japon ataşemiliter!eri 
Berlinde toplan:yor 
Bu ayın sonunda Avrupa mer -

rilmesini istiyorum. 
Reis taraf ır..dan reye konulan 

bu teklif umumi meclisce uygun 
&örüldü, cuma günü saat on dört 
buçukta, toplanılması kararlattı -
rıldı, toplantı bitti. 

Sovyet ihtilalinin 18 nci 
yı!dönümü 

İlkteşrin ihtillJinin ı>n sek;zin· 
ci yıl dönümü dolayısiyle tehri -
mizdeki, Rus Sovyet Cümuriyet • 
leri birliği general konsolosluğun· 

da bu ayın yedinci günü akıamı 

saat yirmi ikide bir süvare verile
cektir. 

Ekmek fiyatı 
kezlerindeM bütün Japon ataşa.mi lıtanbul belcdiyeainden: 
literlerinin Berlinde bir toplantı ikinci teşrinin altıncı çar~mba git 
yapacakları haber alınmıttır. nünden itibaren ekmek on iiç buçuk 

kuruş, francala on yedi kuruştur. 
Türkiyedeki Japon atapmilite- =========================== 

ri de buna ittirak edecektir. 

Bu yılm ortalarında Avrupa 
merkezlerin~eki bütün Japon el ~ 
çileri de Pariıte bir toplantı yap-

mı!lar, birbirlerile fikir müdavele. 
ı~nde bulunmutlar, her elçi bulun 
duğu memleket hakkındaki intiba 
!arını arkada!larına bildirmişti. 

B il.r harice çıkarılmaktadır 
bit Unlardan batka yen;ıJen hiç 

c:e..,,j • 
vt'1 il . Zın satılmasına müsaade 

Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 66 - 6 2. teşrin 1935 
llııyecekt• C ır. 

cı, e\'iı kütükleri Avrupada mo· 
esya.a l 

Çoltt~ r o arak satı~ kıymetim 
İdi. C n 

1 
ltay~tmiş bulunmakt3 

bunune .e~ haberlere göre ıimd' 1 
faııa. ıçın de ceviz kütüklerine 
Şirtıdi)(· ra~bet edilmemektedir 
tonu 5 ~l Pıyasada cevi7. kütüğii 
ı\sınd ıde 6, altın İngiliz lirası a· 

a ır 
Sol\ g·.' 1 A-lnı un erde bir Türk firma.ı 

k a.nyadaki ce . I .. .. ğ.. Fran:~a canbazlıanelerinC:e ralışan < Fral :!llini kardc•şlcr) Aı·ustralya"da bu iu:ıan hil cC!m fıazlıane diıc•J,tö1'il tar•: 
tnda.n 37 t vız c.utl• u ıto - fından çağırılmıştır. Vç kardeş yola <'' kıyorlar. A~ağıdaki resimlerle dün:,·a :ı:rı bu en mcş.'wr 1.-omif.lerinin ıw afıa 
f'l&iliı lirası .?nu~u 13 3/ 4 :ıltın tlni takip edcuksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu rcBimleı i •'•cscl'rk tu;ılw;ıak uc bil l.olle!.şiuon 

u:ıerınden &f\.tmııtır. yapmak lazımdır. 

bulunan Ergani bakır m~deni şo

sesi genel direktörü Bay Ceki" 

Vehibin bugün Ankaradan f ı!hri

mize gelmesi beklenmektedi.· 

Genel direktör ş~hrimiz'! gel dik 

ten sonra ıosyetenin ~imdiye ka · 

dar 9ehrimizde bulunan merkez1 

Ankaraya götürüiecektir Nakil i

ti bu ay içinde bitirilmi, ola~ak 
tır. Ergani bakır sosyetesinin hü • 

kUınetle yaptığı anla9msya t!Öre 

demiryolunun Elazize veı.rma11n -

dan iki yıl sonra Ergc\niden aaf 

bakır istihsaline ba9lanacaktır. 

Yapılan hesaba göre Ergani ma · 

deninden bir yıl ıonunda 10 000, 

ikinci yıl sonunda 15,000 ve üçiln· 

cü yıl sonunda J• 24,000 ton ba 

kır istihsali icap etmekle berabe. 

sosyete daha genit m;kyasta İs · 

tihsal yapmak içm çalışmaktadır. 

Yumu1ta ıhracı 
Almanyada yumurtar.ın en a7 

bulunduğu bir mevsim olduğun · 
dan atok yumurta azaimı§hr. Ger 
len haberlere göre soğuk ardiye 
yumurtalarına istP.k gittikçe art • 
maktadır. 

Fevkalade ve 65 grcsm gelen 
yumurtalar toptan bizim para • 
mızla 5,75, 45 - 50 ıram ağırlr 
ğındakilcr de geııe topt.-.n 4,25 
kuruşa satr]makt&dır. 

Gelen haberı eı e göre aon aykr 
içinde l1ıgilteredf' yumurta itha -
lin' nrUum1ı '",. tedır.edere bir · 
çok l:c:&ylı~;:.ır o.a ;:ös:crmc5e 
başlamıştır. 



Rnkaradan: 
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Kamutaq encümenleri 
bugün seçiliqor 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ka
mutayın yarınki toplantısında en• 
cümenlerin seçimi yapılacaktn:. 
Y apbğım temaslar neticesinde 
encümen riyaset ve katipliklerine 
&!ağıda isimleriai bildirdiğim ze
vatın ıeçilme!erinin kuvvetle 
muhtemel olduğunu öğrendim: 

Adliye Encümeni: Reis Münir 
Çağım, mazbata muharriri Salih 
Yargı (Kocaeli), katip Mümtaz 
Ökmen (Ankara). 

Arzuhal Encümeni: Reis Ge
neral Ihsan sökmen (Giresun), 
mazbata muharriri Ziya Kara• 
mürael (lstanhul), katip lsmai! 
Hakkı Mumcu (Amasya). 

Bütçe E_ncümeni: Re\, Musta -
fa Şeref Özkan (Burdur) . reis ve
kili Mükerrem (Isparta), mazbata 
muharriri Sırrı Day (Trabzon), 
katip Yahya GaHp Kargı (Anka• 
ra). 

Reıit Tankut (Maraı), Ruıeni 
Barkın (Samsun), Rahmi A_tak 
(Tekirdağ}, General Ahmet Yaz
gan (Urfa), Hü:ıeyin Konya (To· 
kat),. 

Nafia Encümeni: Reis Azit Sa• 
mih İlter (Erzir.can), mazbata 
muharriri Ahmet Hilmi Arga 
(Kayseri), k&tip Cemal Akkm. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Encümeni: Reis Doktor Ahmet 
Fikri Tuzer (E!zurum), mazbata 
muharriri Doktor Refik (Bursa,, 
Doktor Taptas (Ankara}. 

T e§kilcitı Esasiye Encümeni: 
Reıs Şemsettin ~ünaltay (Sivas), 
mazbata muharriri Kenan Orer 
(Manisa), katip Tahsin Sanay · 
dın. 

Ziraat Encümeni: Reis Musta
fa Rahmi Köken (İzmir), mazba• 
ta muharriri Y aıar Özey (Mani· 
sa). 

Irmak Filyos 

Londra - lstanbul 1 Orta Öğretmenler j 170 bin liralık ka·· 
yolu etrafında Şimdiye kadar niçin 1 çakçılık davası 

Bay Reşit Saffet 
Avrupadan döndü 

Bir müddettenberi Avrupada te 
davide bulunan Turin.; otomobil 
kulübü ciirektörü Bay Reşit Saf -
fet Atabinen şehrimize gelmittir. 

Bay ReJit Saffet Atabinen, bu 
arada Peştede Londra-lstanbul 
yolu üzerine toplanan arsıulusal 

kongraya da mütavir S?fatile işti
rak etmitti. 

Anlattığına göre, kongrada ge 
rek bayındırlık bakanlığımızın, 

gerek gümrükler genel direktör · 
lüğünün resmi delegeleri İsletilen 
bütün mal\ımatı çok etraflı su • 
rette vermiılerdir. 

Londra - lstanbul otomobil yo -

lunun Türkiyeye ait olan kumı, ö 
teki memleketlerdeki kısımlar -
dan daha önce tamamlanmak üz
re bayındırlık bakanhğmca ihale 
edilmit bulunuyor. 

Gümrükler genel direktörlüğü -
müz daha fimdiden harekete geç 
mit ve bazı tetbirlerin tatbikina 
dahi giriımiştir. 

maaş alamadılar " . . k•' 
Orta tedrisat öğretmenlerinin Salahattın Rıfat ve ar 

henüz maaş alamadıklarını dünkü daşları mahkum oldu 
sayımızda yazmıştık. Buna sebep Ge en senedenberi cievaJll e-
orta tedrisat direktörlüğü öğret · den 1 io bin liralık şeker kaçak~'' 
men kadrolarında yanlışlık yapıl· 1 v 1 1 d S ıa· hattin Rı 

ıgı suçu arın an a 
ması ve kadroların karışmasıdır. f k d l d 111,.tsrı 

•• v • • at ve ar a aş arının uı·uş 
Bazı orta okul ogretmenlerının d.. . k' . . 'h . hkeJlle 

. un se ızıncı ı hsas ma .. 
maaşları eksık ve bazılarının da . d b' . .

1 
. • K bıt ~,. 

. sın e ıtırı mıştır. arar za 
fazla olmuştur. Kadrolar tekTar ın .b. f d k sııır 

.. .. tı ı tara ın an o unmuştur. 
celenmek uzere Ankaraya gonde - v tadığl· 
rilmiıtir. da kaçakçılıgın nasıl ~aş f r· 

B k 1 k k d l d 
. 

1 
ne safhalar geç.•rdiği biitiin te e I} 

a an 1 a ro ar a ınce eme I l 
b rüatiy e yazı mıştı. i. 

yaptıktan sonra irkaç güne ka - ,. 
dar tekrar şehrimize gönderecek . Salithattin Rifat, Burhan ve 1' 
· linin ikişer sene hapisleriyle. • ) 
~ ~P 

rıca Salahattin Rifatin c~on de 
Oz.el okullar teftiş 

edilecek 
Burhanın (Adana), Galibin .. 
(Niğdeye) ikişer yıl sürğünit~ 

Özel okullar ispekterleri dün ne, ( 114900) lira para ceıa•~~eı 
kendilerinden alınmasına, . ~ıld~ 
suçlu Hüsamettin ile lsmaıh11"(11' i 
kaçakçılıkta alakaları olmadıg il 

kültür direktörlüğünde bir toplan 
tı yapnııtlardrr. Toplantıda özel 
okulların dera ve talebe durumu 
etrafmda görütülmüıtür. 

Yabancı ve azlık okullarında 
Türkçe ve tarih coğrafya dersleri, 
özel okullarda bütün dersler aıkı 
bir kontrolden geçirilecektir. 

't , 
dan beraetlerine karar veril1111 

tir. 

Yeni gümrük teşk11.atı 
henüz bildiril medı 

Dahiliye Encümeni: Reis Ce -
mü Uybadın (Tekirdağ), reis ve
kili Faik Öztirak (Tekirdağ) 
mazbata muharriri Şükrü Yasın 

(Çanakkale), katip izzet Ulvı Ar 
hurt (Afyonkar;ıhisar}. 

Divanımuhaıebat Encümeni: 
Reis Faik Soylu (Niğde), mazha· 
ta muharriri Mitat Aydın (Trab
zotı), katip İbrahim Necmi Dil • 
men (Burdur). 

Yeni hat, ayın 12 sinde 
açılacak 

Bu vasıta kongrasmda Türk de· 
lege heyeti pek parlak bir surette 
karıılanmıf, heyetin bütün teklif -

Ankara, 5, (Telefonla) - lr . leri kabul olunmuştur. Birçok ve
mak-Filyos hattının açılma töre - ailelerle Atatürk'ün adr, saygı ile 

KUMKAPI OKULUNDA -
Kumkapı orta okulunda. ikinci sı
nıf açıldığınr yazmıJtık. Bu sınıf. 
ta derslere evvelki gün başlanmış 
tır. 

ı;rt 
Yeni teşkilat kanu mna i t 

hazırlanan İstanbul gümrük ~' 
direktörlüğü kadrosu bugünler 

direktörlüğe bildirilec~ktir. l 
Bu kadroda Jı;tanbu! ve G' ;, 

ni ayın 12 sinde yapılacaktır. anılmıştır. 

Bir şofcr dün Tü
zeye baş vurdu! 

ta ithalat gümriiklerine bire~~ c 
daha muavinlik ve paket g\l .. t' Bu ta.rihten itibaren Ankr..ra- Türkiye Turing ve otomobil lru 

Gümrük ve lnhi•arlar Encüme· 
ni: Reis ismet Eker (Çorum), 

• mazbata muharriri Sadettin Uzaz 
(İstanbul), katip Nafiz Aksın. 

Çankın tenzilatlı yolcu tarifesi, lüp direktörü Bay Reıoit Saffet A
Çankrn-Filyos kısmında kat edile tabinen, beraberinde Avrupa tu -
cek mesafelere ait ücretler .unu - · rizm itlerine ait bir çdk da kitap 
mi tarife üzerinden yüzde 50 teı,. getirmittir. Polisçe dövüldüğünü 

iddia ediyor 

d
. ııto 

ğü, yolcu salonu ve satış ıre ı:l' 
lükleri ihdas edilmiştir. Bıı~~ "' 
beraber liu memurlukfarz l<ı ,el 
rin alındığı imtihan ve kto dr0 ·p 
dikten sonra anl~şılacakhr. D• . .p 

Hariciye Enciimeni: Reis Ha -
san Saka, mazb3ta muharriri N~ 
mettin Sadık, katip F aiih Rıfkı 
Atay. 

zil atla hesap edilmek suret ile An · Memleketimiz turizm için fay -
kara-Filyos kısmındaki bütün me dalı neticeler elde ebnek ülküsile Şoför llyas oğlu Emin, dür. Tü 

zeye bat vurarak polisce dövül 
düğü iddiasiyle bir şikayette bu • 
lunmuıtur. İddiaya göre, ıoför 
hakkında bundan bir ay evvel po
lise hakaret ettiği noktasından 

takibat yapılmı§ ve işte bu l:lki -
batın tahkikatı ı;ırasında, polisçe 
dövülmüştür. 

taraftan Galata ithalat gü~'11 d' 
direktörlüğü Fazıl Tahsin•" I' 
vazifeden çekildiği haberi ,fi 

safelere teımil edilmiştir. bunları tetkik ile me§guldur. 

lkti•at Encümeni: Reis Şakir 
Ke~bir, mazbata muharriri hma· 
il Sabuncu, katip Ahmet Ulus. 

Kütüphane Encümeni: Reis 
Jia.fil Etem Eldem (İstanbul) 
mııtbata mı-harriri Doktor Gene . 
n4 Besim Ömer, Mihri Pektaş, 
Doktor Galip O:ıtün (Sinop). 

Maarif Encümeni: Reis Nafi 
J\.bıf Kansu (Erzurum), mazbata 
muharriri Haydar Çerçel (Af ~ 
)'on), katip Aka Gündüz (Ank~ 
ra). 

Ekonomi teşkilatı . . 
nız.amnamesz 

Ankara, 5, (Telefonla) - Eko 
nomi bakanlığı teşkilat nizamna • 
meıi Başbakanlıkca Devlet şıira . 
ama verilmiştir. Devlet şurası u -
mumi heyeti nizamnameyi tetki -
ka batlamııtır. 

Yaş düzeltme davaları 
Ankara, 5, (Telefonla) - Yat 

tashihi davalarından harç alınma 
aı lazımgeleceği ilgililere bildir~l 
miıtir. 

Maliye Encümeni: Reis Ihsan --------------
illl~ (Bayezit), :nazbata muharri- Göçmenlere aşı yapılıyor 
ri Kamil Unal (Isparta), katip Köstencede ana yurda gelmek 
~ Akosman. için bekliyen göçmenlerin nakil 

MeclB he•aplc:ırının tetkiki en- İ§İ aon fırtınalar yüzünden bir müd 
cilmeni: Reis E:l.lt Sagay (Bursa), det geri kalmıfb. Nakil tekrar baş 

• ml.zbata muharriri Hakkı Ungan, lamıttır. Göçmenler lstanbula ge-
katip Rasim Aktar (Ankara). lir gelmez derhal muayene edil -

Milli Müdal!la Encümeni: Re- mekte ve sahil sıhhiye memurları 
is: Ceneral Şükrü Gökberg (ls - tarafmdan kendilerine atı yapıl -
tanbul), mazbata muharriri Ge • maktadır. 
r_~ral Kazım Sevüktekin (Diyar
bekir), katip Şükrü Koçak (Er -
~urum). 

Azalar: Celil (Antalya), Ha· 
cim Tezer (Balıkesir), Cemal E · 
sener ( Balıkes\r), İbrahim Çolak 
(Bilecik), Salih Bozok (Bilecik. 
Asım Us (Çoruh), Ahmet S.ıffe: 
Ohkay (Elaziz}, Aziz Akyürek 
(Erzurum), Ali Kılıç (Gazian 

İmnbul B'tediqni 

S2hir'll'yatrosu 

11111111111111 

1111 

111111111 

Bu akıam saat 

20 de 

Tohum 
'a:~an: Necip Fazıl 

Kısakürek 

tep), Bekir Kaleli (Ga:.!İantep). Naşit _ Ertuğrul Sadi 
Hasan Fehmi Ataç (GümüJhane). 
Tuğ Amiral Doktor Hakkı Şinası 
Erel (~~nbul) ,. Hüsrev Kızıld<>9 
ğan {~ars), Nedim Bozc.tık (Ko· 

Şclı:adebaşı TURA.V 
Bu gece saat 20.3iJ c:ı 

CEZA KANUNU 
Vod,•il 3 perde. Ya 

caeli), Lutfi Müfit Özıleş (Kırşe- kında: HA.llLET. 
hir), Kazım Nami Duru (Mani~ Her tarafa tramvay 
sa), Nuri Tuna {Muğla), Hasan 'l'elefon: 22127 

l'elia halterleri: -------· Cigaradan yangın 
F eriköyünde baruthane çıkmazın
dal 41 numaralı evin üst katında 
kiracı olarak oturan şoför Yaşar 
elinde srgara olduğu halde uyku -
ya dalını!, bu yüzden yorgan tutu 
§arak yangın çı·kmıştrr. Yatar üs -
tü batı yandıktan ıonra uyanını§, 
itfaiye gelmi§, yangını sirayet et . 
meden ıöndürmüştür. 

Genel savamanlık araştırmaya 
elkoymuştur. Şoför, Tüze dol$.tor• 
luğunca muayene ediimif ve hak
kında rapor verilmiştir. Araıtır -
ma, derinlettiriliyor. 

YARALADILAR - Samatya - Zarfçılık suretile .. 
da sulu manastırda oturan Kara - Mustafa isminde birinin T ah • 

sızdır. 
/ 

~~----Ç-a_g_v_rı_l_a_r-:-:--_. . ...I 

Kadıköy askerlik şubesinden: . 111 
fterıll 

Şubemiz yedek subay de td' 
3:>8 sayısında yazılı yedl':c ya:•!l.~:~ııı 
men 302 doğumlu 0$man J{arrı 1 ıerde 
Cemal Mustafa gösterdiği adı'~Jjfl • 
bulunamamıştır. lstanbulda iS~ 'tt ı;t 
dan yirmi dört saat içinde; harı~·ıe o· 
en yakın askerlik şubesi yasıt~• ,:i 
turduğu yerin şubemize bil~ 

N -b tçı· ec"anelef bet caddeden geçerken evvelden takalede otuz lirasını zarfcılık O e " ~ . 
heri araları açdc bulunan Ahsador suretiyle dolandırdığı iddia olu Snmatyada: Rıdvan, ~rıı~;~ 
ile Margoa üzerine hücum ederek nan İbrahim isminde hiriı yaka - z. Nuri, Karagümrükte: Arıf: ~ıııil .• 
yumrukla dövmüşler, yüzünden lanmış, polisce dün Tüz~ye geti • mininde: A. Hamdi. 'Fenerde· ·te 01 

Ü · ers• ' yaralamıılardır. rilmittir. Genel savamaniık, ara!- yadi, Şehzadebaşında: nı\' • ,ı\li JV' 
Ay ACI KIRILDI _ T epebaşm tırma yapıyor. vanyolunda: Esat, Beşiktaşts ~te: ıı:ı: 

za, l{umkapıda: Belkis, Zeyre j\ıJ 
da ıah kolu mahallesinde oturan _ san Hulusi, Sirkecide: Ali ıtıı9~1ıııı' 
60 yaıında Sultana merdivenden 1 KQNFERASLAR 1 raköyde: Hüseyin Hiisnü, JlcY'.l;e1ıır.' 
inerken dütmüş, ayağı kırılmış, da: Dellasuda. Brtu~rul, yeoı,fef"'1' 

da· :r. • Beyoğlu hastahanesine kaldırıl - Alman yadan ıerhrimize gelmiş de: ~. Barunakyan, Maçka tl • 1,cıo" 
mıttır. olan, Kayser Vilhelm enstitüsü Kasımpaşada: Yeni '!'uran, :nll 

TRAMVAY ÇARPTI _ Pa§a "Biyo-Şimi,, profesörü Bay Kari lunda: Yeni 'l'iirkiye . 

bahçede oturan İsmail Mahmut, Noyberg Üniversite halk kürsüsün --- R OSU 
Karaköyde caddenin bir tarafın _ de perşembe günü saat on yedi F R AN S 1 Z T 1 YAT ~ 
dan diğer tarafına geçerlerken buçukda bir konferans verecek - u·· RE y y A 
122 numaralı tramvay arabası tir. Alman profesörünün konfe - s etİ 
çarpmı§, ikisi de yaralanmı§tır. ransının mevzuu "insanlık hakkın O per 

KALP DURMASINDAN Ö - daki mikroplar,, dır. Bu akşanı. 20,30 da 

LUM G 1 d k Profesör ıı.ehrimizde bir hafta ,., - a ata a apı içi çıkma. :r • BAY_ nAYAı" t 
d 1 f kadar kalacaktır. t Jt zın a oturan te e on komisyon - Büyiik Opere ~et'' . .:======= . ::ıl'İ re j 5e,. cusu 55 yaşında Dimitri meşruti- Yazanlar: Mahmut \es; i ,e e. 

Yet caddesinde ıı.imal sokag~ ında kcn kömürcü Ömer sustalı çakı i- Hü..;tü. Besteli) en lcr: 5eı;t 1.ofıt· 1 
::r ":t •• d"Z aÇ'" 

marangoz Serandinin dükkanın _ le tecavüz ederek yaralamıştır. fettifl Asaf. Gişe gun u J)' • 

da otururken kalp durmasından ŞiŞE ALMAK YÜZÜNDEN - ıcr:n.~t~~r~92:; _:;o_ 7:; - JOO· 
ölmüttür. Bebekte yalı caddesinde şişeci Ha ca 400 - ~00. .1('.;j •• 

SUSTALI ÇAKI lLE - Tak • yım ile lsa.k bir evden şişe almak ıı Sonte5rin p;ızn~·İS 
ıimde Sazlı derede oturan araba- yüzünden kavga etmişler, lsa~ Ha // 11 i~ UJ'/~1:1';1'/ı ·:ıerl-

- . " "rP'' 
cı Şerif Ziya ıokajınd&n aeçer • yımı ıol ~özünden yaı·alamıttır. Kuruluı gaJ<ı1ı '" 
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Dilimiz üzerinde 
1 

8ev~u MeUuplorı "ULUS,, un soru urma aı·ına karşılık 
Bayan Ü.rgel bUyUk bir dikişçinin 

yanında çalışıyordu. Erkenden gelir, 
köşesine geçer, dizi üstüne ifnelediği 
dilı:i~,.Inl birdüziye diker, başını kaldır
mazdı. Onun gibi çalışan canlı, şak -
.rak, ku:lardM Örkön, ona baktıkça 
sinirleniyordu. Bir gün kendisini tu
tamadı. içinde sakladıklarını arka -
daştarına söyledi: 

- Olur şey değil, hele şuna bir ba
knr! Yaşamadan ne kazanmış sanki? 
Tanrının günü buraya gelir, eli i!;,rne 

de, gözü dikişinde!Hanginize birtek söz 
söylediği görülmüş? Akşam olunca i
şini toplar, ş.-ıpka.sını başına, manto
sunu sırtına geçirdi mi, sağına solu
na bakmadan doğru evine gider. Bu
na yaşamak mı dersiniz? Amma oh 
olsun! O böyle yaptıkça, bir köşede 
ur•1tulmuş bir ~emsiye gibi, "'Ünün bi 
rinde çöküver" "''· Yalan mı ~öylüyo 
rum? Bakın işte! 

Urgel. btınlnrı 'şltrniyordu bile. El: 
bir makine gibi hızlı, hızlı işliyor, a· 
ra.C\ıra iğnesine iplik gc ;-mek, yahut 
dikişini dizine iliştiren topluyu biraz 
daha öteye :ıtmnk için duruyordu. 

Bu sırada Bay Zebe bir şey söy 
ledi: 

- Şunu biraz canlandırmak, içine 
bir duygu ateşi atmak için bir şey 
yapsak, bir se\'dalı bulsak! Ne dersi
niz, biraz eğleniriz. 

Ürgelin sevdalısı ı Hiç te inanı la • 
cak şey değil, amma hani olsa. Aman 
ne iyi, ne eğlenceli olacak. Kızlar gül. 
mekten katıhyorlardı. Bir uzun rna . 
sa.da toplanmış. on yedisinden yirmi 
dördüne kadar beş dikişçi kızdılar. 

Yürekten bir kahkaha saln·eren 
Bayan Kögül : 

- Ürgel'in Se\'dahsı, ay başıma ge
lenler! Bu da ne biçim şeymiş, bir 
görmek isterim. 

Nin:ın karşılık verdi: 
- Neden olmasın? Ürgel'den daha 

çirkin olanların sevdalısı yok mu? Sa
na yüzlercesini gösterebHfrim. Bakın, 
beni dinleyin I Her birimizde az çok 
SC\'gi mektuplan bulunur, bunlardan 
en güzel sözleri seçeriz. Bu neye ben
zer bi1ir misiniz? Bir çok demetten 
birer çiçek alarak güzel bir demet 
~pmaya. Bu sözleri bir araya geti -
rip bir mektup yaptık mı? Altına bir 
erkek adı yazmak kalır. Bu da kolay 
Şlmdi düşünün: Bugüne kadar bir er
~le iki çift söz konuşmamış olan 
Ur~I bir erkekten sevda mektubu a
byor ! Artık gönlünden neler geçece
ğini siz anlayın. 

Kızlar bu oyunu pek yerinde bul
dular. Yalnız onu se\'ecek bir erkek 
yaratmak için iyice düşünmeli. Gü -
R:I kızlar, yeni doğacak bir çocuğa 
talih veren periler gibi, yaratılacak o.
lan bir sevdalıya sıfatlar ,·eriyorlar 
dı: 

- Korkak, huysuz bir şey olsun. 
Bunun için, kendini göstermek iste -
medlği anlaşılır. 

- Yoksul olmalı. Bundan ötürü, 
gizli kalmayı uygun buluyor. 

- Talihsiz bir adam daha iyi. Bel -
ki kendL-.ine talih getirir diye bu kızı 
seviyor. 

- Ha, hasta olma.~ı daha güzel. Bir 
kaç ny yntnkta kalacak ta onun için 
•c1ip görüşemiyor. 

- Başkta türlü yapalım. Şey, ... u . 
mutsuz bir adam. Hani, Orgel onun
la görü~mek istcmiyecek diye, yalnız 
yazmayı daha uygun buluyor. 

- Peki, bunlar güzel, amma kızı 
nesi için seviyor. Onu da yazmalı. 

- Nesi için se,·ecek? Duygulu bir 
krzdrr da ondan. 

- lyi yfüekli bir kız olduğu için. 
- Hayrr, hayır! Daha iyisi, şöyle 

diyelim: Dalgın, düşünceli, kaygu be· 
lirten, şaf r gibi bir kızdır. 

- Yok canım, öyle olmaz. Ruhunun 
güzelliğine değer biçilmez de onun i 
çin. 

- Bizim mektuplarımızda böyle 
saçma şeyler yoktur. 

- Olrna.-.ın uyduramaz mıyız? 
Bu genç se\'dalının işi hakkında da 

uzun uzun görüşüldü. 
Orgel birinci mektubu aldığı gün, 

elleri pek anlaşılmaz bir derecede tit
riyordu. Dikişini dikerken ipliği ko -
puyor, yüksüğü parmağından düşü -
yordu. lkinci, üçüncü mektuptan son
ra i~ değişti. Kızcağız iki elini işi üze 
rine koymuş dakikalarca düşünüp 
duruyordu. 

Onu gözden kaçırmıyan kızlar bi -
ribirlerine: 

- Başladı; kızın içi yanıyor. 
Diyorlardı. Ertesi günü Ürgel'in 

durumu bayağı değişti. Yüzünde pek 
belli olan pudra ve allığın sakladığı 
bir sevinç, gözlerinde pek ince bir gü
lümseme vardı. Orkön havayı koklı • 
yarak dedi ki: • 

- Kızlar, hiç yalanım yok: inan ol
sun ki Ürgel koku kullanmaya ba~ • 
ladı. 

Bundan önceki iki yazıda sa. 
bah, öğle, ikincli gibi 7 kelimenin 
kökü ve takı ile <ki üzerinde dü
ıündüklerimi bildirmi§tim. 

Bu üçüncü yazıda da bu örnek· 
lerden dilimiz gt amerintt u;ıgun 

genel kurallar (kaideleı) çıkar 
niak meselesine geliyorum: 

Kökler. Türk~ede kökler iki 
türlüdür ve dibelek (esasen) tek 
hec.elidir. 1. Çaği§ köflleri. il .. Ad 
kökleri. Birincilere örnek: Ver, 
kal, yat, tart, y1.-t v.s., ikinctlere 
örnek: Taş, göz, kaş, boy, ard 
sırt v. s. 

Kökler ya da,· veya geniş .,(a -

bilir. Yukarda gösteııl~rıler hep 
daı dır. "Kalk,, ~ibilerı dE. bu çe 
şittir (6). Fakat: taşı (mak), bu
la (mak), eri (mek), sıra, koru, 
töre v. s. geniş .i:öklerdendir. 

Koşuklar. Köklere yamanan 
harf ve hecelere koşuk diyoruz 
Bunlar iki türlüdür: Biri (ek), ö

teki (takı). 
Ekler; Köke &ımsıkı yapışır ve 

birden çok olabtlir. Köke yctpış~ 

makla bunun değişik anlamını bi· 
rer belirikli anlaşık (mefhum) 
üzerinde durumlandırır. Tov to 
puz, topuk, topaç, toparlak, top
lantı. Gel, gelin, gelir ( geter), 
gelgi, gelişme. Boy, boyun, ·,oy .. 
nuz, boyunduru.c v. s. Görülüyor 
ki, ek dediğimiz bunlar, kökler -
den yeni yeni kelimeler biçen ay
rışlama (iştikak) araçlarıdır (va· 
sıtalarıdır). Bundan dolayı ekler 
sarf lahikası değil, ancak iştikak 
lahikasıdır (7). 

Köken. Ek almıı ve bununla 
da yeni bir mana kazanmış kök
lür. Çağişlerinin "tekil,, ~müfret) 
buyruk durumu (mesela: Kırma, 
konu§, sevdir) ;Je ek veya ekler 
almış köklerin tekil çağrın düşü
mü (müfret mücerred hali): Ütü 
sinek, kuzu, gibi, eygi!enmemi4 
(tasrif edilmemi§) birer köken · 

dir . 
Köken. Kökii biraz değiştire · 

rek veya değİ§tİrıneksizin tekrar 
etmekle de yapılır. Baba, meme, 

l\Iektuplnrın arası uzadı. Bir gün, 
iki gün, bir hafta .• Hiç bir şey gelme
di. Şimdi Urgel düşünceli, tasalı bir 
hal almıştı. Arnsıra pek gizli ahlar, 
solgun dudakları ıırasından ince ince 
.sızıp gidiyordu. Biı· gün yine bir mek 
tup geldi. Se,·dalının hastalığı pek a
ğırlaşmıştr. Eli kalem tutamadığı i~in 
yazamıyordu .... Bir iki gün sonra ge
len son mektup, çok acındırıcı, çok 
yiirek yakıcı bir şeydi. Ürgelin seYda· ~~==~~=~=~===== 
lısı ölüm ayrılığını yazmıştı. Kız, bu idi. 
nu okurken hol bol göz yaşı dökmüş, 
bu ölümlü dünyada bir tek sc,·gilisi -
nin onu düşüne düşiine gözlerini yum 
doğunu anhyarak ağlamış, ağlamıştı. 
Ertesi güıli;, i~i başına gelmedi. Haı-ta 

Ona bu kötü oyunu yapan arka -
daşları hiç olmazsa, yaşadıkça oya
lanacak, gö~Iüne basacak bir şey ver
miş oldular: Sevda mektupları. 

A. t. Ulukut 

1 A-radıjılii KadiD-711 
g33tcren \'e bü)''iıten kadınlar olduğu 
nu hatırladım. 

O zamana kadar başıma her şey 
ge~miş, hepsine dayanabilmiştim. Fa· 
kat artık bunu çekemezdim. •ı Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 

Yazan : Kadircan Kafh 

Ben görmiycli sahiden güzel bir 
kadin ohnuştu. Olgunlaşmıştı. Bütün 
vücudü denizden henüz çıkmış esmer 
blr balık sırtı gibi parlak ,.e yuvar • 
laktı. 

- Ferit! .. 
:pedi n kolumu dürttü. 
Gözümü açtım. Hiç kımılda•madan 

Sbrdum. 
- Ne \'ar? Ne oldu? 
- Ben yatağımda uyuyamıyorum. 

Pite mf ,·ar, nedir, bir türlil rahat e · 
demedim. 

- Burada yat! .. 
Yüzü \'C gözlerinin içi aydınlan -

dı. 

Fakat ben henüz sözümü bitirme · 
miştfm. 

Tamamladım: 

- Ben oraya giderim. 
Yüzünün aydınlığı birdenbire ka · 

rardr. 
- Fakat. .. korkuyorum .. Yalnız o -

Jamıyorum .. 
Diye kekeledi. 

- Korkacak bir şey yok. Kapılar 
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kapalı, pcncer~ler kapalı .. Koca bir 
şehrin ortasındayız ve ben de şura · 
cıktayım. Haydi, sen buraya yat, ben 
oraya giderim. 

Kalktım ve gittim. 
lstemiye istemiye benim yatağıma 

girdi. 
Lambayı söndürdüm \'e ben onun 

boşalan yatağına yattım. 

Dalmak üzere idim ki yorganın a · 
çıldığrnı ve ateşten yanan bir lrndın 
vücudünün yanıma girdiğini duydum. 

Ozarnana kadar Zübeydeden ayrı 
kalmak için arzularımla kafamın a -
rasında ne yaman hir dövü~ olmu~tu. 

Artık dayanamıyacaktım. 

Yenilecek tim. 
Onu geri çevirmedim. 
Fakat kafamın içine o zamana ka 

dar aklıma gclmiyen bir lcuruntu, kız 
grn bir kanca gibi saplandı. Beni de 
arkasından siirük1edi: 

- Zübeyde o meçhul adamdan ge 
be ise? .. 

Bütün bir ömür se\'gililerinin ço · 
cuklarını kocalarının çocukları gibi 

Zübeydenin sokuluşunda aşkı öğ 
renen ve tadan bir insanın alışkınlığı 
varclr. 

Korkunç bir söz vardır: 
Hiç bir baha, çocuğunun sahiden 

kendi çocuğu olduğunu en küçük bir 
~üphe bile duymadan söyliyemez. Bu 
nun doğrusunu yalnız kadın bilir. Bu· 
nun i~indir ld imam mezanıı haşıncla 
öHiye son öğüdünü Yerirkcn: 

- Ey Ahmet oğlu Hasan! .. 
Demez .• 

- Ey Ayşen in oğlu Hasan! .. 
Der. 
Onu o ~-dar sermek ist~cliğim, o · 

nanla mes'ut olmağa Ç'llıştığım, fa · 
kat kırgın lrnldığım zamanları düşiiıı 
diinı. 

O zaman nerede idi hu kadın .. 
Koea.sını ee,·mfyen, ondan kendi · 

sini <'Sirgeyen hir kadın, eğer bir gün 
pek cömert olur ... .a her halde örtmek 
i~tediği bir günah vardrr. 

Böyl<' bir hal en açık itiraflardan 
da luı ac;ıktır. 

Vakti le onun yaptığı gibi: 
-Çok yorgunum Zübeyde.. tTykıı 

giSztimden akıyor •. Allah rahatlık nr. 
sin sana! .. 

Dedim. 

3- .. n'a· 
civciv, çekçek, koku, dadı, ıa§ı ikincileyin ( = saniyen) üçU l , 
v. s. gibi. leyin ( = salisen) v. s Oğf\J ·~ 

Kök ve kökenler. Bazan birle- yın - hırsızcc:.sına. UsuJlayıt1 
şerek azçok kayr.aıır. eilez\k = usullacık v. s. eli 
bilek 1- yüzük. Ki:>stebek =göz+ Sı. Dilimizde pek az rasgeli~~ 
tepük. Uçkur - jç + koı (kor = bu ko~uğun ilginlik (rnüna•~ .

111 
kur= kuşak). Kurbaa =kur -7- alaka) ve benzerlik bildirdıi\ 
bağa. Kaplumba - kapL + baca yukarda imlcmişdik. Asıl bettJts 
Çedik iç + ed1k. Kertenkele = lik için "ımsı,, takısını kı1lls111rı,. 
kerten + keler. f' alaska -= br.I + Güzelimsi, acımsı; bayati11151 ıll 
askı. Karavana = kır + evanı. v. vimsi v. ilhr. Bundan dolayı ,ı ~·. 
&. Maltepe; Beşıkta§. Burnova kısının nisbet ifadesine Y.a~:de 
(burun+ ova). Yalova (yalı + ğından asığlanılmasına (ısl''rııı· 
ova). Beşiktaş. Oolmabahçe. Kuş- edilmesine) engel olabilt'Cek ·.~,i 
konmaz; Ebegümeci. Y•jzkarası si hiçbir mahzur yokdur. fktde 
Ölmezoğ~u. Gelberi; Alavera Sup Dil Kurultayına sunduğum t~fl', 
var (mak). Gözet (mek). Alıko (these'de) bu ~iheti açıkları dı' 
(mak). Yangel (mek). Koyver mağa ç.alışmışdım. İnanını "~~İ' 
(mek). ki, bu takı nisbet ye'sı yeriııt t 

Takılar. İster hrırf iste'" hece oi- gibi geçebilir. Cünkü t:er ~·~~ 
sun, takıldığı kök veya kökeni bir dilden - bittabi evle"11ebİ' 
"takı,, yalnız eytE'ler; yi.ni o sö • Türkceden - iltenilen değtnt b 
zün söylemde (cümlede) gramer- ada takılınca, onu "ismi nıel'l~ı. 
ce ilgisini (münasebetini) bild; yapar. Mesela: Yurd {f'•t-'r 
rir. Çağişleri çeker, yani sıyga - yurdsu (vatani). Taş, taşsı (~ce· 
landırır: Geliriın, yapacak, ala • ri veya hacersi). Dağ, d~ğsı tOf 
cağız, vermi§ler, tutamaınışsın. v. beli veya cebebi). Mot<'r, tn° fll 
s. Adlnrı düşümlendirir, yani de · sü. Otel, otelsi. Tramvay, tr~ 
ğişik durumlara oğra.tır: Eve, a- vassı v. ilhr. i~ 
nanın, canda, kom§uyu. dolapdan Kelimenin son h~cesi açı~ rt. 
v. s. Çoğulandnmak dahi bunla yani bir vuayel ile bitiyors"' ~ 1~ rın itidir: Odunlar, böcekler gü· ya bir (y) getil'iiir. Ana. -~~f 
leriz, oynarız, k~şarlar. Mali.kiyet (maderi, maderdi). KüpP. ~~t1 ve başkaca gramer ilgileri bun- si. Huni, huniy.s• Abide abı .. 
larla belli edilir. · ~ A • sı. Amme, ammeysı. v. s ~ 

Görülüyor ki takıtar bir ''7eya Sı yı nisbet t:ıkısı diye #ıd ~f 
ziyade olarak tıkılabilir Mesela. k ctm~k, l, sal, ral ve ha~ aca ,ı 
Evimdeki pencerelerden sarkan ı gun eklerle sıf"• yapıımasıtı .. ,ar 
çiçekleri gördünüz mü? Burada la engel olmayacağı kuşku ıo 
kök ve kökenler: Ev, pencere, .. ". mez (9). Yeniko,,· fi 
sark, çiçek olduğundan, öteki he- Kös e1> 
celer hep t kıdrrf8 -. -~-----------=--~--....,.,..,.. "a ı9~~ır 

Sonur. Türkcemizde bulu.nabi- (6) Dil hilgisince "kalk,, glbl .. ,ur: 
~ · d k"k 1 .. ı götil s· 

len türlü türlü koşukları ortaya rın ar 0 sayı ması şup ıe . tiJ11 
ka-Hık'dan kaynaşmış olması !)lıe ~o· 

döküp bunların E,Öreceğ~ işi be· 1i vardır. Lakin gramerci bakı;'' ı. 
lirtmek ve ona göre bunları :.ınıf · nu dar kök savmak vanh.;; olfll' " • " . "' rı~'' 
lara ayırmalc, Türk gramerini <7) Eki kökten koparıp a>~ 0ıot• 
yapmakdan baf'dn bir §ey değil murat edilen mefhum dahi yo1' 11'1,' 
dir. Bittabi bu, ne bir r.e de beş (8) Kökenden takılar ko1a)cJlııı ~~ 
makaleye sığar. Sor·~{durulan dırılabilir ve bununla kelimeıt ~ıtl' 
(7) örneklere gelince, bunJarın ken anlamı değişmez; yalnız ııol' 

mış olduğu gramer durumu "ıa) 
ha,Iıca görebilectıği gramerci ö-

muş olur. diC• 
dev (vazife) bence Judur: (9) L, sal, ra 1, takı değil "~"p°'' 

N ve Leyin. Zaman adverbi l\lensup isim yapmaz, bayağı S1 ~ Çi~ 
yapmaya yarar. Sabahın be~ind<; par. Top, topal. Göz, gözel. g~ı:;P'r~ 
gt>ldi. Bu iş gündüzün o.ur, gece- çipil. Kum, kumrnl. Ad daltı · •ıı" 
leyin yapılmaz v ilhr. Çek, çekel. Çat, çatal. Kur, .. ,uıl· 

Sark (mak), sakal (r dUşın11r11 fl' 
Leyin. Sıra ve tarz dahi göste- J{urn, kumsal (sıfat değil. kU'° 

rebilir. Birincil"!yin ( = evvela) rin adıdır) v. / 

Arkamı döndüm ve uyur gibi .) ap -
tım. 

• * • 
Dördüncü gün Zübeydeyi "Aliyye,, 

ye göndermek istedim. (~itmedi. 
- Sevgilisile artık görüşmiyecek ! .. 
Diye fena halde korkuyordum. 
Fakat meçhul adam bu sefer bura· 

Jarda ve evin etrafında dolaşıyordu. 
Uzaktan pencerelere bakıyor, orada 
bir insan, hiç olmazsa bir gölge arr -
yordu. 

Dikkat ettim: , 
Uzunca boylu, büyücek burunlu, 

ava çıkan bir kurt gibi alev bakışlı, 
ot:ız yaşlarında bir araptı. 

Çirkin değildi. Hatta ilk bakışta in
sana kendisini saydıracak kadar ol -
gun hir adamdı. Bir serseri Yeya çap· 
kına hiç benzemiyordu. Zübeydeyi sa 
hidcn n siirekli olaı·ak sevdiği anin -
şıhyordu. 

~evindim. 

• * * 
Erte i gün fakültenin doı!"um w 

kadın hastalıkları hocaı-ilc şehrin en 
tanınmı<;: Finir cloktorunu e\'e getir -
dinı. Ziibeytle: 

- Seni ~on defa inceden inceye yok
la.) alrm. Eğer lılzım değilse "Aliyyc" 
ye artık gitmezsin. Fakat lazımsa git· 
melisin! .• 

Dedim. 
,.\rl~ada1larıma attığı hakrslnr ho -

şuma ı:itmedi. Yaptığım iş onu se,·in· 

dirmcmi;i, koıirntmuştu. 
Baktırmak istemedi. ~ 

- Benim bir şe)im yok. fyfyf 
- Dedi. 6,.ıı• ~ 
- Hayır .. Baktırmalısın. ~ dt'1 lı" 

nin bu sağlık işini arbk kiUd1"1y11ııı
tirmek gerek. Çocukluk etınt·• 
içindir. p f 

Ben zorladım, o karşı ko,.- ıJl' 
baladı. et-1' 

Fakat sonunda isur Jstelll 
dl. .,.,1dtl•, 

Sinir doktoru onu çok Z!.rı 11P. 
Doğum ve kadın hastalı rll'' 1' 

sı ise gülümsedi. Dışarı ~~e d,cli: ~ 
mş bir sesle tath tatlı şo. ııoı .. ' 

- Baba olacaksın! .. ?'e nıu 
güzel Ye tam bir gebelik-

- K~ç aylık? ~ 
- lkı ay.. kaYbtt _,. 

Ben, zavallı .)avruınUkiZ af b&I 
1.amandanbcri tamaın se 
clından ayn yaşaınıştılll• •" 

... "' ... tl'lll" ıı 
~ mıı 1.B ~tt 

O gece yalnız ka1dıgı ~ff 1,tf 
kt. fler > b"" ' rırnı sorguya çe - ım. 

1 
ril' ~)' 

bili)ordum 'e o da haldefll d• 
b'r e anlatıyordu. Fnkat 1 dl· 

!etmek istiyordum. di ai'1' 
d. titrt ' Ba rnrdı, kekele ı. . z;pt 

Ve her şeyi söyle~\ eııerlst'1 

Dizlcdme kapanaıa 
yor. hıçkırıyordu: 

- neni öldür! .• 
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Zecri tedbirler etrafında 

Amerikalılar ltalyan ve Habeşlerle 
ticarette devam ederlerse ... 

Şimali Çinde neler oluyor? 

Mançukoda Japonlar 
aleyhine kıyam hazırlığı 

Silih ihracı yasağı petrol, kömür demir Japonlar, 
ve çeliğe de teşmil olun.acak suçluların 

Çine ~ir nota vererek 
cezalandırılmasını istediler 

ita/yaya eşya nakliyatı emsali görülmemiş bir dereceye varmış Hamburg, 5, (Özel) - Ham - ı 
burger Fremden blatt ıazetesinin 
Tokyodan bildirdiğine göre Nan 
king hükUmetinin Çinin ıimalinde 
ki miHiyetperverlerin lcıyamfarı -
na kartı mevkii pek ciddilettir • 
mittiT. 

l' Vaıington, 5, (A.A.) - B. Phi 
1Pı, uluslar ıosyetesi ltalyaya ya 
Pdacak yağ, kömür, demir ve çe· 
lik ihracatına ambargo koyduğu 
talrdirde Amerikanın takınacağı 
dtuıım hakkında reımi hiçbir ıor· 
Ru almadığını söylemiştir. 

Cumur Başkam, Amerikanm ı . 
~lyaya yaptığı ihracat statistikle
~ini dikkatle takip etmektedir. Bu 
~hra.catın ani surette yükselr.ı~i, 
~hracatçıların harp durumundan 
••lifa.de ederek gayri tabii kazanç 
l&r lemin ettikleri anla§ıldığı tak
dirde, hükUmete kamoyun bir kıs 
Itır Üzerinde manevi tesir yaparak 
bu rhracatçıları takbih etmek fır
•atını verecektir. 

Öte taraftan , iptidai madde -
~r üzerine konulacak bir ambar
~?nun bazı kongre üyelerinin Jİ- • 
'Yellerini mucip olması, muhte • 

llıeldir, Bu üyeler yalnız ltalyaya 
~~rar vermelc ergesini kovalıyan 
Ukürnetin manevi tazyikinin bita 

ta.flık kanununa mugayir olduğu 
nu düıünmektedirler. 

Vafington, 5, (A.A.) - Res . 
~en teyit edildiine göre ltalya ve 
a.heşistan ile B. Rozveltin ihtarı

!la. tanıen Amerikalılar ted mde 
11 ~ e:!erlerse silah ihracı ya · 
:gı, petrol, l<&mür, demir, çeliğe 
e tejmil olunacaktrır. 

1iA.BEŞ1ST ANA PARA VERiL · 
MIYECEK 

Cenevı-c, 5, (A.A.) - Yetkel; 
~e\'enlerdc sanıldığına göre, Ha -
f'e! hifüumeti tarafm:lan yapda:r: 
d

1
:·1n!al yardım dile ;.:n-in redde -
lınesi ml.ll temeldiJ 
Finansal bir yardımda bulunul 

~<-.11 için uluslaı- ıosyetcıinc üye 
e> a.n devletler i bnğhyan h:~bir ar-
•ıl!} . 

Uaal mukavele mevcut bulun · 
~l tlığına hı.-et edilmekt e ve böy· 
eh' ~ 

l ır Yar.:' mm lta!yaıı·Habe~ a n 
.. 'lınazlığını yatıştırat:ak yerde a. 
tı:Iaıtıı"ilcağı kaydedilmektedir. 
\i ... Sekreterlik, bu Haheı dileğin ; 
b~ı~ olan davletlere Mı> I :"Dat ka -
dı ı~Jen bildirilecektir. Bu dilek 
'b t\'letierden biri bunu ken:li hescı. 
.... ~ Yapnıağı kabul ederne, bir so 
'"-.\. 
\ •

11 ~rebilir. 

VosruRY A MACARIST AN 
VE ALMANYA y A SELAM 

l)~CWna, 5, (A.A.) - Giornale 
•ta.Ha • A 11.!' 

~ . aazelesı, vuaturya, nJa • 
tııta. Al .. , 'bi l n ve manyamn zecrı tec d:d ere ittirak etmediklerini kay · 

tırıı erek, "eski dürüst düşmanla -
..,0 ııa heyecanlı bir selam yolla -

ruı d' 
8 

.,, ıyor. 

··~gazete, ~unları ilave ediyor: 
lrıllz ;rupa hadiseleri, bu ıelamı, 
ihine a feriyetimizin yıl dönümü ta 
~eyd leıadüf ettirmektedir. Harp 
•ek b~ll•nda ayrı, ayrı, fakat yük 
rı. h ır iilkü besliyerek birbirleri
t\-1\llıaıı!Q olanları, birbirlerine ta
le r, ~r· iıııan ve muharip sıfati
&ile ~~ etb_lerini ölçmeği ve dolayl . 

ır ırle · · l'nitltrd' rını saymayı öğren -
~a~~ ~:·Ve harp meydanlarında 
~df .ı u ıaygı sayesindedir ki, 
ı,r, ~ ott. .. 01ınuı olan eski düş.man 
f 'kat 1 ~zler~ tatmin edilmiyen 
"iid•- ltıutekabil anlaşma teaa -

~ t .. 

kiymetini daha büyük bir kuvvet 
le anlamaktadırlar. 

tTALYA BİR KERE DAHA 
MUZAFFER OLACAKMIŞ 
Roma, 5, (A.A.) - Zaferin yıl 

dönümü dün bütün ltalyada teaid 
edilmit ve memurlar eıki tnuha -
ripler, fa~istler ulua ve yurd için 
ölenleri tazimle yadetmiılerdir. 

Duçe, meçhul askerin önünde 
eğilmiı ve sonra Venedik ıanyı 
balkonundan bir ıöylev vererek 
ezcümle demiıtir ki: 

"17 sene evvel ttalyan ordusu 
zaferlerin en parlağını elde etti. 
Bugün yeni bir muharebeye gi -
riştik. Sarsılmaz bir surette bir . 
leşmiş ve azmetmiş olan İtalyan 

ulusu bir kere daha tam zafere eri 
şecektir.,, 

KAPILAR KAP ANMAZDAN 
EVVEL 

Basel, 5, (Özel) - Tessinden 
haber verildiğine göre San Gott • 
hard demiryollarile ltalyaya ya -

pılan ef ya nakliyatı bu hattın a -
çıldığı günden şimdiye kadar em -
ıali görülınemi§ bir nddeye var -

mıştır. 

BtR YÜK TRENi BAKIR 

Paris, 5, (Özel) - Evrop Press 
bildiriyor: 

ltalyan müıtemlekeıi Eritreye 
hareket etmek üzere bir İtalyan 

vapuru F ransarun Akdeniz liman 
larmdan Port St. Louia'den hay· 
van yemi ile dolu hareket etmiı -
tir. 

"Humanite,, gazet4Minin yazdı -
ğma göre La Havreclen 25 vagon
lu bir yük treni ltalyaya bakır gö
türmüıtür. 

lT AL YANIN ALDICI P A. 
MUKLAR 

lıkenderiye, 5, (Özel) - Reı -
mi istatistiklere nazaran İtalya hü 
kUmeti eylul aynıda Mısırdan 

7292 balya ve ilkteırinde ise 16000 
balya pamuk almqtır. 

Japon ıüel mahafili Şimali Çin 
deki millt kıyamlarla Japonlar a· 
leyhine de yapılaca.ğmde.n endite 
etmekte ve böyle bir kıyama tid· -
detle kartı koymaya karar ver • 
miıtir. 

Haber almdığma göre Şimalt 
Çindeki inkılipçılar Japonlar a . 
leyhinde M~oc:la da bir la -
yam hazırlam&ktadrrlar. Milliyet 
perver1er bunun ıiçi:n mükemmel 
ei1lablanmq 8000 kitilik bir kuv -
vete maliktirler ve bu kuvvetler 
Çinde tanmmıt Generaller tarafm 
dan idare edilmektedir. 

ÇIN iNKILAPÇILARI YA JA. 
PON YAHUT SOVYET TARA

FJNI TUTACAKLAR 

Londra, S, .(Özel) - "Daily 
---------------------------1 Herald,, pzetesinin Peipingden al 

1 A B O R S A A dığı habere röre milli Çin inkı -;._ .· ·,.:·,.: ... ~·0\.).~~ô.~ku[ÇJ: ... ··: , ,.,~ .. · 
. . . . (. . . . ' D . >R····; A ·,.. .·.Y. :··-0, -

~ Y lipçdan bir emri vaki önünde kal 

! Q3.l5 mıılardn-. 
- 5 - 1 ı • ""' ~ Bunlar Y.• Japon tarafmı yahut 

. . " \ . ~ : 
••.. •.. .... '. • • . ; • • ._f' 

·'" -.~ 1 PROGR.AMI · -
·'•· - ' . 

lSTANBU L 18: Dans musikisi, (plA.k) . 
19 çocuk esirgeme kurumu İstanbul merke· 
zl adına söylev. Çocuklara öl'UUer. 19,30: 
lstanbul belcdlycal ı:ıchlr bandosu tarafından 

konser. Dlrlje Cemil Cev·~t. 20,15: Habel' • 
ıtır. 20.80: Gavtn karde;ılO?'. Radyo caz ve 
tango ptdlctnrr. 21,35: Son lınberler, boraa · 

d.lzalarmda yıldı% ı11aretJI -...U, '1ze • 
rtnde moamele görcnJerdlr. flebınJar iL 

12 kapanıı utıı flyatlan-

• tondu 
• 'nyork 
• Parls 
• Mlltno 

lıı.r. 21,50: PIAk neşrlyatr. • Brüi !e 
• Atine 

BÜKREŞ - ıs 15 Pltı.k ve duyumlar. • Ctocvrt 
ıs: R adyo orkcstruı. S6zlcr . 10,20: Konse· 
rln stlrcğl . 20: Duyumlar. 20,l ti: P la.k, 8<Sz • 1 • Sofya 

1 
* Anuterdı ı . ler. 21,10: l{P.m:ın konser!. 21,45: Teknik ce' ', 
• ruı vap!ar. 21,50: Ş:ırkılar. 2:',15: Piynno, flUt "' Stokholm 

mUzlği. 22,30: Duyumlar. 22,45 : Salon or • 
ltestrruıı. ~3,4.5 : Ecnebilere rıuyurnlnr. 23,M : 

Nukut 
fıU. - * vıyuı 
126. - • Mıdrld 
168. - * Berlln 
174. - * Vırşovı 
81., - • Budapesıc 
23, - • Bllkre. 

eı8 ·- • Belgrıd 
~s. - '* Yokohama 

98 , -

17 -
34, -
24, -
t~ -
( .~. -

t<4 - • Altın 941, -
94. - * Mecidiye S3, -
:u, -· * Baakaot !31 -

Çeklt!r ---~ 
Duyum'ar. 24: Konserin .sU rcğf. (Sabaha ka· : • Londra 61 8.7!1 * Sto\:blm 3.1287 
dar, . , • l'evyor; 0.7910 • Vtyar. 

VARŞOVA - 17,20: Şubcrt' ln ~arkıları, 1 • Pı ·ls ı2. 0fı • ~l ıdrld 
4.2Sl6 
5.8186 
1,9741' sözler. 18,20 : Orkestra. 18,60: Sözler . 19: O · ı · • MllAno 0.98 ıü • Bcrlfo 

da mUzi(;I. 19,30: S!iz~cr. 21: Mllzlkll sözler. • l'r ü ~~e 4.7lll~ ' VarşoYa 4,!117 
.... ı • Atin~ Sl' 7~ 70 • Bu:iıpeştf 4,'iOt" .-...uhtcll:. 22: Şopen konserl. 22,40: Şiir. 22, 
55: Söylo\'. 23,0:S: lla.flf m'llzlk. 24,05: Dans • \tnnre 1.H!!ı • Rllkres IOJ,b7-

:ı4 .H3; plll.kları. ı • Soryı 63,74 lb • l'elgrad 
• Amsterdım 1.110:- *Yotohama t.71-

RUDAPEŞTE - 18,30: Erkek korosu. 19. • ru , l<l, 043 • Moskova IO'l l,!10 
15: Ders. 19,45: P lAk. Ttyntro: "I<rlstin.,. 22. ----E S H A M ___ _ 
40 : Duyumlar. 23 : Opera orl:eırtraat. 24,10 : 

1 
Caz. 1 I i ş Bınh• O.!ı ·>- Trımny 9,-
VİYANA - 17,50: Avuıturya mUzlg1. 18, •Anadolu 1':i,ı-O • (lmeoto u 8.95 

55: Rcportııj. 20 : Duyumlar. 20,25: Nlkolal' H eı ı 2 IS Cnyon De~. -.-· 
nln "Vlndsor•ı:n ven karılan .. adlı tanta.zlk ~lr . Hayriye 15. - ~art Oeı. -.-
operası . !?4,15: Konserin süreği. 1: Ado'f Sle· l\lerkcı Bıııtası :.s 7.• Rılyı -, -
bcrth kuar teti. 1 \ '. ~tıorta - ,00 ~ark m. ecu -.-

Ho rnontı 6. 5o Telefon -,-
M ÜN!H - 18, Ş:ırkılar. 19,30: Söylev. - • tik azlar - tah Vfll -

20: Karışık yayım . 20,50: Alttll::.litc. 21, Du• UI r ser , 

23 : Duyumlar. 23,20: Reportaj. 23,4.0: Ara. 
1 ı* . il 24,85 [ramvay 31.70 

ta Sovyetler taraf mı tutmak mec -
buriyetindedirler. Millt inkılap -
pl.r Sovyetl.r taralmr tua.u-Jar
Japonlan tazyiki altmda kalacak 
lardır. Milli inkrlipçılarm ileri ge 
lenleri Japon taraftan olduğu bil 
diriliyor. Çünkü bunlar Japonlara 
karşı bir mukavemetin mümkün ol 
madıığmı görmektedirler. 

Tütün sahıı 
Memleketimizin tütün mmta ... 

kalarında mübaya.alar yapan Ge· 
ri ve Glen Amerikan firmaları. 

bazı ıahııların gayri tabii fiyat • 
lar istemeleri üzerine bir müddet 
evvel &atıftan geri çekilmiılerdi. 

Fakat Türkofiıin derhal teıebbü
se geçmesi üzerine ayni firmalar 
Ege mıntakasınJa yenit4en satıta 
geçmiılerdir. Dikili ve Bergama· 
havalisinde tütün piyasası Ostro 
Türk kumpanyası memurları ta -
rafından 85 kuruıtan açılmıştır. 

Seydiköy, Akhisar ve Ödemİf 
mmtakaları henüz satıta batla • 
mamıılardır. 

yumlar. 21,15 : Skeç. 21,45 : Şarkılı yayım. ' • ı 93:lTil rt nor.I 690 Elektrik - . - 'I 
:?4: Uans va hafi! müzik. ı . " ili ~4 ti0 R ıhtım 44-

BRESLAU _ lS : Ha!lt müzik. lS,lO : E · latlkrbıDahlll I 99 - • Audola 1 O 90 ========================= 
k 1 20. KU Uk h 1 .,1 • D 1 1 •Crıaaı lst l lt raıı 9:<. • Anadolıı it 42,90 

onom • • ç M-a 1\1'. ~ • uyum.ar. ıoi~ A 1\1 ıo, Anadolu lll 1,40 
21,15: lnusaı yayım. 21,45: "Malta, A\'rupa S F. Q~ \ln nıtsstl A 

44
,
80 

ile Afrika arasmda garip ada... :?2,05: A - , ~-----'~-~~-· .. ' .. :0 .. !._..,
0

m ..... .. ·..;.------------~ 
vusturya mUzltf. 23,SO: Dans. ı 

Mufassal notlu 
kanunurr.edeni 

Herhangi bir hadise esebebfyle ka . 

nunu tetkik ve o hadiseye müteferri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak · 
taki müşkülat malUmdur. 

Eserin sahibi, bu müşkülatı gider . 
mek içi (Her maddenin altınn: Ka . 

nunu 1'' · • .. nf, Borçlar, Ticaret Ka -1 

Takvim 
GUn doğuşu 
GUn batı§ı 
Sabah namazı 
Öğle namazı 

lklndl namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

lmsalt 
Yılm geçen gUntcrJ 
Yılın kalan gUnlerl 

Çarpmba Perşembe 

6 2cl teşrin 7 2 el teşrfr 
9 Şa.ban ro Şaban 

6 !37 6,38 
17 or 16.59 
5,48 5 58 

11 58 l I 58 
14,42 41,41 
17 ,Cll 16 59 
ı 8 !14 18,3:1 
.J.56 457 
309 3 10 

56 55 

nunlarında alaka ve irtibatı olan) ı••••G••••H•••••••ll!!! 
maddeleri hül:\salariyle birlikte yaz· ı Öz ekimı 
mış tetkiki son derece !iolay1aştırmış.ı Dr. Şükrü Ertan 
t l BabıiJi, Ankan caddesı No 60 ır. 

h Telefon: 22566 HAkimler arnkatlar, talebe, ve U·, 
Sah günleri meccanendir .. kukla iştigal eden zevat aradıklarını 

11m- Dün ve Yarın _....., 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi t:unamlandı 

1 O kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Reşit 
32 Ariı,.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkendcr Haydar Rifat 
34 Kddm ve Sc.-.ya.fizm Sabiha 

35 Demolcrit 
36 Dinler Tarihi 

37 Filozofi ve san'at 
38 Etika 
39 
40 

Heraklit 
Ruhi mucizeler 

Zekeriya 

Haydar Rif 
Hilmi Ömer 
Suud Kemal 

Ağaoğlu 

Haydar Rifaı 

Cemil Sena 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
f ıtanbul · Ank~rıt cndrleıi 

JAPONLARIN BEŞ DILEGl 
Tientain, 5, (Özel) - Şimali 

Çindeki milliyetperverl4!rin 1o 
yamları ve otonomi ilinları ve O· 

radaki ahval Japonlann müda • 
haleıi üzerine pek gerginleımit • 
tir. 

Japonlar Çinlilere verdideri bir 
notada ap.ğıdaki bet arzularmın 
yerine getirilmelerini iatemifler • 
dir: 

ı - Peipina belediye reisinin 
azli, 

2 - Peiping ıUel kumantlan 
muavininin azli1 

3 - Hopay vüiaine I.:uanhovda 
yapılan taarruzlardan <lolaY.1 tar
ziye, 

i4 - Bütün mü•demelerde ö . 
}enlerin aileleri.ne tazminat, 

5 - Suçhıılann tiddetle ce:ıa • 
landırrlmaa; 

Bunlardan bqka Japonlar bu ta
talepleri yapılmadıiı takdirde tid 
detli tedbirlere müracaat edecek 
)erini bildiırmiılerdir. 

ÇlNDE TEVKiFLER 
Peiping, 5, (Özel) - Japonlar 

131 miUiyetperverlerin tevkifle -
rini iıtemiılerdiT. Bunların bir 
çoğu derhal Çin zabrtuı tarafın
dan tevkif edilmiştir. 
Tevkif edilenlerin içinde Peiping 

poliı müdürü, Peiping be!ediye re 
isinin pek ya.km bir alcrabaar ve 
Peiping ansörü ikinci direktörü 
bulunmaktadır. 

Bundan baıka Japon jandar -
maları Çin topı ağında Tientsin 
taavün ve himaye idaresinin di
rektörünü tevkif etmiılerdir. 

Telgraf la F astan alınan 
resimler 

Pari • Suvar gazetesi telgraflca 
Futan fotoğraf almaya muvaf -
fak olduğunu yazarak diyor ki: 

Futa alınan fotoğrafilerin ar 
ni günde Pariıte idarehanemize 
ıelmesi ve gazetemizde çıkması 

matbuat tarihinde mühim bir ha
disedir. Pariıle, F utaki. Kaza -
Blanka arasında olan mesafe a.p• 
ğı yukarı iki bin bet yüz kilomet
redir. Bu naııl olmuttur. 

Huıuıi tayyaremiz Kaza Blan· 
kada çekilen filmleri derhal la · 
panyada Baraelon §ehrine götür
müttür. Orada develope edilen 
bu reaimler derhal telgrafla pari
ıe gönderilmittir. 

Evkaf kadrosu 
Evkaf genel direktörlüjil ay • 

hklarmın tevhit ve taadülüne da
ir Kamulaya sevkedilen kanun 
layihaıiyle 50,000 liralık bir ta • 
ıarrufun temin edildiği söylen • 
mektedir. 

Yeni cetvele göre müdürü u · 
mumi 125, muavin 80, idare mec· 
lisi baıkanı 100, üç tanesi doksa" 
nar, muhasebe ve muamelat mü 
dürleri 45 ıer, teftiş heyeti reisi 
90, mümeyyiz 35, tefti§ memuru, 
25, hukuk müşaviri 80, mu!lYİnı 
ellişer orman ve r.razi müdürü 55, 
ba~katip 20 vakıf paralaı müdü · 
rü 70, muhasebecisi 40 varidat ve 
tahsilat müdürü 55, m'.1avini 40, 
emlıik müdürü 45, mümeyyİ:!:İ 30, 
memurin tahr"rat müdür~ 55. mü• 
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ıstanbuı l:::Seledlyeeı tlantarı 

Kiraya verilmek üz~re açık arttırmaya konulan Fatihte Zeyrek 
mahallesinin lba.:lethan~ sokağın-da 29 No.lı Saliha Sultan mektebi· 
ne ilan edilen günde istekli bulunmadığından ihale&i 11 - 11 - 93S 
gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gÖ! ülü... is
teklilerin 8 lira 2S kuruşluk muvakkat teminat mektvp veya makbu
ziyle birlikte 11 - lkinciteırin - 935 Pazartesi günü saat 15 de Dai• 
'Dİ Encümende bulunmalıdır, ( 6971) 

Satılmak üzere açık arttırmaya konulan Fatihte Saraçhaneba
ıında Amca Hüseyinpafa meı:lresesindeki barakalar enkazına ilan 
edilen günde talip çıkmadığı için ihalesi 11 - 11 - 935 gür.üne uza
tılmııtır. Şartnamesi Levazım müdürlüğündedir. istekli olanlar 113 
kuruıluk muvakkat teminat mektup veya makbuziyle birlacte 11 -
lkinciteırin - 93S Pazartesi günü saat lS de Daimi Encümende bu• 
lunmalıdır. 

Beykoz Bel~diye tubesinden: Bunca tebliğat ve ilanata kartı 
sahipleri gelerek mallarım almadıklarından dolayı beyhude yere 
Çubuklu gaz depolarına işgal eden muhtelif kesana ait 12 fıçı 117 
te.neke ve 3 şişe açık arttırma ile lkinciteşrinin yedinci Perşembe 
günü mezkur depoda açık arttırma ile satılacaktır. lslekli~e• in o gün 
saat 11 de arttırmaya girmeleri ilan olunur. (6960) 

H.epsine 38 lira 75 kuruş bedel konulan Aksaray yangın yerin
de 26 ıncı adada lS,5 metre murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isti
yenler 3 liralık muvakkat teminat mektup veya makbuziylP. birlikte 
18 - lkinciteırin - 935 Pazartesi günü sat 12 de Daimi Encümende · 
bulunmalıdır. (B.) (6969) 

Hepsine 40 lira bedel tahmin edilen Cerrahpa§ada Davutp&§a 
mahallesinin Kocamusta ıokak eski 125 yeni 109 No.lı ev an• 
kazı pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görü
lür. Pazarlığa girmek iatiyenler 3 liralık muvakkat temind mektup 
veya makbuziyle birlikte 18 - lkincitetrin - 935 Pazartesi günü sa-
at 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (6968) 

Hepsine 127 lira bedel tahmin edilen Çırçır yangın yerinde Ma· 
nisalı Mehmetpap. mahallesınin Kırbacı sokağında ikinci adada 
63,50 metre murabbaı araa açık arttırma ile satılacaktır. Şc rtname.ti 
Levazım Müdür!üğünde görülür. isteklilerin 9 lira 53 kuruıluk muvak
kat teminat mektup veya makbuzıyle birlikte 2S - lkincitetrin -
935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır, (8.) 

(6970) 

, 
iş yapmak için reklam yapınız I 

İstanbul belediye sının içindeki umumi yerlerde asılıp gösterilmesi 

İstanbul belediyesinin in hisarına verilmiş olan 

Tabela, afiş, duvar ve el ilanları, 
türlü reklam işleri 

26-10-1935 den baı;lamak üzere yapılan bir mukavele ile 

AKIT atbaa Ve Müesse esi 
nin idaresine devredilmiştir. 

her 

V AKIT müessesesi belediyeye ait bu İ§leri görürken, tabela, afif, du· 
var ve el ilanı ,herhangi bir reklam yaptırmakta bir kazanç maksadı 
güden evler ve müte§ebbialere en büyük baıarıcıhğı temin etmek için 

yardıma hazır bulunuyor. 

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

Yapılacak ilin nerelere yapılmalı? Ne zamanlarda yapılmalı? Ne va· 

ııta~arla yapılmalı? Yazı, resim büyüklük, renk ... Hasılı ne §ekilde 
yapılmalı? Nekadar ve kaç kere yapılmalı ve bunlar nerelerde nasıl 

yaptırılmalı? Gibi bugün iLANCILIK TEKNlGI adı ile bir uzman· 

lık = ihtisas işi olmuf olan yollarda sorulacak her soruya en isabetli 

ve en ucuza mal olacak surette karıılık alınır. 

llan için vereceğiniz bir paradan tesirin ve kazancın en büyüğünü el

de etmek için YAKIT müessesesine bir telefon yetişir. 

Müessesenin ilan işi kolu Ankara caddeıinde Orhan bey hanında'ki 

dairede çalışıyor. 

Telefon: 24370 ~ Telgraf V AKlT • lstanbul 

!Satılmak üzere açık arttırmaya konulan Aksaray yangın yerin
de Çuktirçe§me sokağında 1 inci adada 1134 harita No.lr aı sa uka, 
11nda ve 1203, 1130, 1131 harita No.lı arsalar arasında 46 -- 6 metre 
yere ilan edilen günde :ıtekli çıkmadığı için ihalesi 11 - 11 - 935 
güni.ine uzatılmı§tır. Şaı-tnamesi Levazım Müdürlüğ~nde görülür Ta
liplerin 8 lira 64 kurutluk muvakkat teminat mektup veya makbu· 
ziyle birlikte 11 - lkinctte§rin - 935 Pazartesi günü saat 15 de Dai• 

................... 
Haddeler • • 

ıçın 

mi Encümende bulunmalıdır. (6964) 

Senelik muhammen Muvakkat 

Oı1'ridarda Selmanağa M Karaca• 
ahmet S. 79/ 81 No.lı ahşap dükkan 

Maçkada T etvikiye M. Bostan S. 
791 metre murabbaı ana. 

kirası teminatı 

72 S,40 

360 27 

Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı y&zılı olan 
mııhaller 936 ıenesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzere pazarlığa k.onulmutlur. Şar~nameleri Levazım müdürlüğünde 
görülür. Pazarlığa girmek iıtiyenler hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya m~ktubiyle beraber 12/ 2 cile§rin 93:5 Salı gi.i -
nü saat IS de Daimi ene ;mende bulunmalıdır. (8.) (6736) 

Haydarpaşa lisesinden: 
Okulumuz taJebes:· ı clen olgunluk sınavlarında bütün gruplar

dan muvaffak olup da ytı Inız bit ders grupundan ıeazanaırayanları .l 

sözlü yoklamaları a§ağıdaki günlerde yapılacaktrr. Uan olunur. ( 6946) 

Gün 

27 /11/935 Çarşamba 

29/ 11/935 Cuma 

30/ 11/935 Cumartesi 

len kolu 

. . . . . . ' 

Edebiyat kolu 

Felsefe - ltçimeiyat ve 

fizik - Kimya ve 
Riyaziye 

Tabii ilimler 

Edebiyat 
Tarih 

' ..... . . 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelen: Kara.koy - Köprüba~ 

l'el. 42:ı$2 , Sirkeci Mühürdar U.dt' 

--• ilan telf'fnn: 22740 --•il 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA Vapuru~ l
kincitetrin ÇARŞAMBA gü• 
nu saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(6931) 

Mersin Yolu 
ANAFARTA Vapuru 7 l· 

kinciteşrin PERŞEMBE günü 
!&at 11 de PSlyasa kadar. 

(6932) 

1 rabzon Yolu 
ANKARA Vapuru 7 lkin

citeşrin PERŞEMBE günü sa
at 20 de HOPA,Y A kadar. 

(6951) 

lmroz Yolu 
KOCAELi Vapuru 7 lkin• 

citeşrin PERŞEMBE günü sa
at 16 da lMROZ' A kadar. 

(6952) 

14 karem malzeme : 
' Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündet1· 

• ei' 
Münakaıaaı 12 - Birincika nun - 935 tarihinde yapılacd' "' 

velce ilan edilip fenni ıartnameıi ne bir sahife daha ilave edile~ ,., 
tahmin edilen bedeli (15()\)()()) lira olan yukarda miktarı ve cin•• ~O' 
zıh malzeme Askeri fabıikalar Umum Müdürlüğü Satınalrııs ,.t 
misyonunca 23 - Birincikanun - 935 tarihinde Pazartesi güniİ (:o) 
IS de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Yedi) lirs 
kuruş mukab!linde komisyondan verilir. ıctif 

Taliplerin muvakkat teminat olan (8750) lirayı havi tele~ 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona v~~~eJ'İ 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde~~~:) 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ~ 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonunda11: 

. i.lı~t· 
1 - Janduma ihtiyacı .çin aşağıda madde, çe§il ve ıJJ ~,· 

eksiltme gün ve ılk teminat bedelleri yazılı üç kaler.ı yiyecek ve y 
cak komisyonumuzca açık ek,iltm eye konulmuıtur. bilİt· 

2 - Her üçüne ait şartname parası7 komisyc·ndan ahnS ff' 

3 - isteklilerin eksiltme ıaa tine kadar ilk teminat rııakbıı' 
ya banka mektuplarını komisyona vermiş olmaları. (tOl 

· ·· ss•l .,. 
4 - 2000 liralık makarne1 8 - 11 - 935 Cuma gunu . cle1''ı 

da ilk teminatı 1$(, lira, kilosu 25 kuruştan 2000 liralık çe~ır tıilO 
lstanbul altıncı icra memurluğun· üzüm 8 - 11 - 9S5 Cumd günü sa at 14 de ilk teminatı t50 h;:~,i ,U: 

dan: ıu 2S kuruttan 2942 liralıic kok kömürü 9 - 11 - 935 Curııa bed•11 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine nü ıaat (10) da ilk teminatı (220) lira (65) kuruş. tonu;;) 

karar ,·erilen Kanape takımı, soba, ü- <2900) kuruttur. (3088) ~ 

ZAYl 

Galata gümrüğü veznesinden aldı
ğım 19-9-935 tarih ve 30;;919 sıra nu
maralı makbuzu kaybettim. Yenlc;ini 
alacağımdan eskisinin hiikmü yoktur. 
or. No, 10546) 

ZAYl ;::~~:;:ı~:r~:::a~;·:ı::~ı:k:~~ ~ 1 "eıle 1 r e111 f"Dllırı UP. ıı•u1 nl1rı ıeıntmrı l mum ıdıresı n1111rı 
Hflkimhan hakimi Burhan oğlu lar, vantılator ve halılar S-11-93.) ll 1 111 J ' lfıU 1 il [i U ~i' 

Nec~ttin eytam maaşına ait Emi - tarihine müsadif cuma günü saat ı:; .. .. .. .. . . . . 5 de )'"pıla. iıt 
nönü mal müdürlüğünün 938 No. Jı ten 16,30 a kadar Karaköyde l\larma Gorulen luzum uze•·me 25 - İkıncıteşnn - 93 - Sır ) 
maaş cüzdanı ve senedi resmisini zayi ra hanında satılacaktır. Almak isti - ilan edilen 9 takım basit maku eksiltmesi ayni şartlar~:t:r~ (6~ 
etmiştir. Yenisini alacağından eskisi- yenlerin o gün n saatte mahallinde cikanun - 935 PazartP.si günü s~at 15,30 da yapılac~_..;.I 
nin hükmü yoktur. (V. No. 10:;:>0) hazır bulunacak memuruna müraca · - - ~'' Şf" 

Un. A iti A mh l 11 lnmnJi 7.. ~n'.l'A' ~j,_l_MJJIU!J'UR.lfi_j'...:AJ~'-J~UUiı:.&1~..tl/....-.ül.llJ.....a.I.JaJ.:J....JJUUl.....AlWAllı:.....&...ıW:........gı.Q,,_,JJJ:...ı:L.l--J.-_.ıı;.,abibu..~JJMl-LJIA--..:~~-a.u.a.-.....111LA&ır.JM.all.A:l~ıu..ı;ıb.U.I.·, 'ı.M!llC.::fik:;;..._ _ _ _ __ 


