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Italyan Kıtaları 
Makalleye Girebildi 

1896 da indirilen Italqan baqrağı 
tekrar Makalle kalesine çekildi 

ltalyan uçakları bir Habeş erzak kolunu darmadağın 
ettiler, beş yüz askeri öldürdüler 

~----

~itada~ l 
Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 
lııouıerede ıe~im "'-=--------lı11 &YJn on dördünde, yani be§ giin 

'°"ra lngilterede saylav seçimi ola • 
~tır. Onun i~ bugünlerde b\itiin 
~tilterede konservatör, liberal ve iş

~1 ParttJeri arasında propag:uıda mü· 
::tle.si vardır. Seçim mücadele· 
)' e girmiş olan particiler rad • 
~·'Uçak gibi en sür'atli araçlara baş-

l'ılıaktadır. . 

11 Seçiltt~ saylavlıkların sayısı (615) 
~; bu kadar yer için <1,300) den zi -
'-de namzet çıkmıştır. Bu namzetler 

t~ftteUe ayrılın.aldadır: 
Jtı. " ~ • ııarti -
~ ~ bunlar 519) konservatör ile 
~iınon grupunu teşkil eden (46) 
~fiil l, Makdonald grupunu teşkil e· 

2 (19) i§Çi saylav namudidir. 
(~ l\tuhalif partiler ki bunlar da '-\il l§Çi ile <153) liberal, (57) müs -
•ıı 8ayJav namzedidir. Loid Corç da 

::onl'lncular arasındadır. 
~n 11~Unkü parllimento beş sene için 
~tıı 1ttı11 idi. Müddc.ti (1936) yılında 
~ro~du. Fakat Habeş meselesinin 
·~lhtoatermesi üzerine hem dünya 
'~t llııun, hem de İngiliz imparator -
'lıı~lllln menfaatini {;]uslar Sosyete
~-·~ Prens iplerine dayanmakta bu -
~la 0nservatör parti meclisin dağı -
~l' "ak Yeniden seçim yapılmasına ka
lar1 l'erıniştir. A) ni zamanda bu esas
~tr Yel\i seçim propagandasına mih -
ıa .. :nPrnıştır. Böylelikle konscrva -
•iı:e atti İngiliz ulusunun ps ikoloji -

1 ~fi iç~k llygun bir surette hareket et
~ı.t~ın hada şimdiden kesin neticeJ i 

il ıtıış sayılmaktadır. 

~i 
~ ~0:11 Afrikasında Italyan ve Ha -
4~laıı "'·etleri çarpışırken, İtalyan oı
~111l lfab~ toprakları üzerinde a • 
• ldıın ·ı ~"an ı erlerken beri tarafta Av-

,(iiazmr. 11 nci saydada) 

E 

ltalyan kuvvetlerinin dün Mtıkal.leye girmi1 oldukları anlClfıldı· 
ğına göre fİmdiy~ kadar §İmali H abqi•tanda ltalyan ifgal: al.tın~ 
girmif olmaıı lazrmgelen mıntakayı göıterir harit.ıdır ki Rene/eker 
modan (Aknım) un §İmaline kadar eıki (Eritre) hududu ite Taka
ze ve Geva nehirleri mecran araıınclaki araziden ibarettir. 

o 

Hünler 
Türk tarihinin bUyUk n önem1f 

bir safhasını güzel ,.e temiz bir üs· 
ltlpla canlandıran bu eseri bir iki 

güne kadar gazetemizde tefrika et. 
meye başlryoruı. 

Şehir Meclisinde 

Şarbay ekmek işi hak
kında diyevde bulundu 

Buhranneden çıktı? - Alınan tedb.irier 
ikinci nevi ekmek - Cavapiar 

f 

; (Yazııı 10 uncu ıayfada) 

lngiliz siyasasını 
enerjik bulmayan~ar 

"Tedbirsiz müşavirlerimizin nas;hat
larını dinlersek Avrupada muhakkak 

bir harp kopacaktır!,, 
Londra, 8, (A.A.) - Dün Barnı

leyde bir ıöylev veren Lord Hali-
tŞÇt P ART!Sİ IJ E. TENKİT 

EDtYOa 
fak, ezcümle demiıtir ki: Londra, 8, (A.A.) - Dün ak -

"Süveyş kanalının kapanması, §am, işçi partisi adına B. Herbt:rt 
harp demek olacaktır. Ve bizi mu Molli50n, tarafından, radyo ile 
hakkak surette harbe sürükliye - neıredilcn hildirikte, hükumeti~· 
cek olan bu gibi tedbirleıin alın - dıt ıiyasaıı tenkid edilmektedir. 
ması, sanmıyorum J..i, bu ülkenin ı------------
ergesi, menfaatı ,·eyahut dileği 
içinde olsun. Sannuyonun ki, u -
luslar sosyetesinin ergesi Afrika 

Habeşistan · 

harbini durdurmaya çalışırken fngiJteıcden makine1i -
Avrupada başka bir harbe başla. tüfek ve cephane ahyor 
nıak o1SW1, en tedbirsiz bazı mü • L d 
savirleıimizin nasihalarmı clinlC'r· on ra, 8, (A.A.) - Reuler a:· 
;ek Avrupada muhakkak bir harrJ ' jar..:;mm öğrendiğ~ne göre Hnb-:~ 
ko~acaki;ır. · hük~meti~ bü7.ü~ B~itanya sil~~1 

Bunların düşüncesine göre, In. f~brıkaııı~~ buyuk rnıkd~rd~ mu
giliz bahriyesi, Süveyş kanalım hım~at .tu~ek ve. en_ r:rm ııı~te.m 
abluka etmediğinden ve Habeşis- makın~lı tufek sıparışı vem11ştır. 
tanda harp başlayınca ltalya ile _ ~elçika v~ Çe~oslovakya d~ ay
Doğu Afrikasmdahi ınünakaliitı nı onemde sıparışler almt§h.r ... ır. 

'at:n 81Yaya merkezlerinde de dip
~alt\ :r arasında kapalı konuşmalar 
tll~te .tınektedir. llk zamanlarda ln
~ibirı ıJ~ İtalya bu mesele üzerinde 
ltttırn erıne karşı tamamile zıt bi · 
~ bı. i:~ınış bulunuyorlardı. Frans:ı 
0ltı oylt 

1 devlet arasında ara bulucu 

kesmediğinden dolayı İngiliz hü- Londra, 8, (A.A.) - Habe!is -
Habeı'üttaila nalıliyat •arp daği aria katırlGTltı yapılır. Bir Habq kfunetinin siyasasını kafi derece . tan tarafından sili.h ve cephane i-

katırın yuvarlanmama•ı i~ in kuyruğrınJan ~yor. de enerjik bulmamak-tadır.,, çin verilen ıipariılerin hepsinin 

s 1Yordu. 
~ on g·· j 
ıu.~z uıa~lerde Fransamn ltalyadan 
~ etw· laş.arak İngiltere ile elbir -

ı-.. ııne d . .. 1 k 
ı~"llsız b aır soz er çı ·mışhr. 

4 Si)·asa:Şbakanı (Laval) in lngi -
t,tlldur· ına biraz daha yakla~tığı 
ta~ hUhu' fakat bun elan ltalyuyı bii
._~alıdı~ t:~kc~.tiği ~1anası çıkanı
~ ltag1nd Çunku Jngıltere ile Fran-
4~ ltaç kii ~ ~nbeş mesele.sinde daha 

ltı anıa ç k noktada nynlık bulun· 

1 lrı&·ı Şılrnaktndır. 
~l •• tere il ~ 
~ )'aya kl'S· c F ra11 anın anlaşarak 
'~lclir et~~ lırettc bir sulh formü
~ llz I§ olmaları da ,·arit ol -

ıın gcJir: Zira lngiltercdc 

ASIM US 
t cm11 Sn. 6 . ii. 2) 

- ------------------------....;.------------ bedeli pefin olarak ödenm:ştir. ln 

-
Bayburt dritçilerı ve dün Spahi Ocajı meytlanımla ytllltllılt;r ı ı.Jintlen bir •örilniit 

t'Ywı..ı·ne1 ... r....cı.J. 

gi•lterede bu tediyatın bir kısmı. 

Habeı elçiliğine ekseriyetle isim 
gizlemek suretiyle yapılan tebcrrii 
ler ile yapılmaktadır. Çekoslovak 
yaya yapılan ıipariıte ıahra topla. 
n da buhınm:ıktadır. Belçikaya ya 
pılan ıiparitlerin bir kısmının Ci
butiye vanniı olduğu sanılmak -
tadır. 

Süveyşten geçen ltalyan 
askerleri 

Süveyf, 8 (Özel) - Bu aym 
ilk haftaımda yedi ltalyan vap:.r 
nı takriben 10,000 ukerle S ii 

Ten kana1mr ~ittiT. 



Kamutayda dün neler görüşüldü? 

Çelik miğf erliler dağıtıldı 
Devlet demiryolları 
idaresinde çalışanlaar 

Barem kanun projesi konuşulurkeO 
6ayındırlık bakanı izahat verdi 

-~~~~~~-----~~~~~~~~·~~~~-

H itler, bu teşkilô.tın devamına artık 
fe ve tahsisatları tam oları.1' ~ 
lir. tlt' lüzum kalmadığını bildirdi Ankara, 8, (A.A.) - Bugün Re

f et Canıte~in başkanlığında ya -
pılan. kamutay toplantısında sih -
hat ve sosyal yardım bakam Refik 
Saydam göç.men işlerinin sihhat 
bakanlığına devri dolayısiyle hü
kumetçe yapılan ve kamulaya ve· 
rilmit bulunan kanun projesi üze
rindeki tetkikatın bir an evvel biti 
rilmesi için önce dahiliye ve sih -
hat ve sosyal yardım encümenle . 
rince bir likte ve ondan sonra da 
bütçe encümepi taraf mdan tetkik 
edillmesin.i istemi~ ve bu kabul edil 
miıtir. 

Bu kanunla vazife ve tahfie' 
Berlin, 8 (A.A.) - Hitler çe· j 

lik miğfer teşkilatı ba~kanına gön 
derdiği bir mektupta diyor ki: 

"Alman ordusunup ihyası, ilk 
kur'a efradının üçüncü Reich'e ve 
Almanlık bayrağına yemin etme· 
ıiyle bugün tetevvüç etmiştir. Al· 
man ordusu, bütün iıtikbal için 
A1man ıilahlarının emanet edil • 

diği biricik teşekkürdür. Fırkada, f 
ıiyaaal iktidarın bir ifadesidir. Bi 
naenaleyh çelik miğfer tetkilitı · 
nın idamesine artık lüzum kalma 
dığı mütaleaemdayım. Fırkamızın 
iktidar mevkiine gelmeden önce 
de savaşta bulunmuf olan çelik 
miğferin eski ıavatlarına üçüncü 
Reich'in inkiıafı eserine hizmet 
imkanını vermek için, ıimdiye ka· 
4U %04 il 

lngilterede • 
seçım 

dar kapalı tutulmuı olan fırkaya 
kayıt muamedesi onlar için tekrar 
açıLmıştır.,, 

Bay Seldte yazdığı cevapta 
Hitlere te~kilat hakkındaki cemi • 
lckir ıözlcrinden dolayı hararet • 
le teşekkür etmiş ve çelik miğfer 
teşkilatını bugünden itibaren fes· 
hetmiş olduğunu bildirmiştir. 

Hükumetin 
durumu 

rı olarak verilmesi lizrm ıeJeıı: 
demenin vazife ve tahsiıatları 
yıs 1936 nihayetine kadar taJll 0 ' 

larak verilmeye devam olun~ 

Makdonald namzetliğini koyduğu böl
gede şiddetli bir husumetle karşılaşıyor 

Yunanistanda günün 
en önemli işi 

Atina, 8 (KuNn) - HükUme· 
tin mecliıte çokhğı 1haiı.: olup ol • 
madığı ve iktidu mevkiinde ka • 
lıp kalmıyacağı buıünün mesele -

Kamutay cami mescitlerin taani
fine ve tasnif harici kalaçak ca -
mi ve mescit hademesine verile -
cek muhas.suat hakkında da fu 
kanunu !kabul ebniştir:. 

Evkaf umum müdürlüğünce ca
mi ve me.citler hakiki ihtiyaca gö 
re tadilen tasnif ve z~ ve me -
kan itibariyle birleştirilmesi kabil 
olan vazifeler birleıtirilmek ve 
hizmetlerin icablarma aöre lazpn 
gelen nakiller yapılmak puretiyle 
hademe kadroları tesbit olunur. 

Gene bugünkü toplantı• ~ 

Kamutayın kabul etmit oldd~ 
kanunlar ara11nd• Devlet D~ 
yol!arı ve limaniarı işletme udi ı' 
müdürlüğü memur ve müıtab~ d• 
lerine ait barem kanun projel1, 
buiunmaktadır. Bu kanun proJ~ 
sinin görütülmesi esnauııd• ~ 
soruya kartılık veren Bc.yın.d~.J, 
Bakanı Ali Çetinkaya, deıo•~ 
larımızla memur ve mu.taka-- · 
leri hakkında şu malônu.tı tt1 
mittir: 

1919 • 20 d~ 1352 kilodlcttf 
1924 • 25 de 1378 " 

Londra, 8 (A. A.) - Mac Do · 
Mld, Seaham bölıeıinden yeni • 
den ıaylav aeçilmek için çahımak 
tadır. 

Buradaki siyaıal ihtıraslar , son 
haddine varmıştır. Toplantılar, da 
ima patırdı ile b~ tnıektedir. 

Seaham bölgesi, Nevcastle, ma 
den havzasındaki bir seçım .Jai " 
re$İdir. Halkı, hemen hemen ta · 
mamen maden İ§çilerindtıı mürek 
keptir. 

Buradan namzetliğini koy3n i ' 
ki kiti, kuvvetli bir propagcrnda 
tetkilatına sahip bulunmaktadır 
lar. Mac Donald'ın emrinde bir • 
çok ajanlar bulunmakta ve seçim 
st.vaşlarında çok tecri!beli olan 
Sheila ve lshol adındaki iki kızı 
da babaları için çalıtmaktadır 

lar. 
Seçim savaşı, §İddetıi ve muan 

Silahların tahdidi 
Yakında Alman delegeleri 

Parise gidecekler 
Pariı, 8 (A.A.) - Oeuvre ga

~si, Almanya dı§ bakanlığının 
dün aktam B. R;bentropxun bu 
ayın sonunda kara sil&hlarını.1 

tahdidi ve 3 taraflı bir hava an 
laşmaıı meselelerini görüşmek Ü· 

zere Pariı;'_e geleceğini resmi ola· 
rak haber verdiğini yazmaktadır 

Bu gaze\e, görüşmelerin bu 
çerçeveyi aşacağını tahmin etmek 
tedir. 

Yeni bir kan alma 
usulü bulundu 

New - York, 8 (A.A.) - New· 
• York baytarları, yeni hır kan al · 
ma metodu keıfetmişlerdir. Kan, 
Kedilerin kalbinden uoğruda11 
doğruya ve acısız alınmaktadır. 

-l' K~RUN •Jkurlarına 
HIZME1' KUPONlJ 

9-11-935 

Hu kupondaki tarihten başlıya 

nidane bir tekilde cereyan etmew 
tedir. Bu ıavaı, "Mac Donald'dan 
yana veya ona kartı,, eözlerile hü· 
lasa edilebilir. Şimdiye !·adar na· 
dir görülen bir ~iddetle harekete-· 
dilmektedir. Mac Donald bütün 
siyasal hayatında, bu deı ece !id 
detli bir husumetle kartılatmamış 
tır. 

Mac Donald, dün akıam, biri 
gürültülü olmak üzere yapılan iki 
toplantıdan sonra, Uçüıacü top • 
lar.tı esnasında, kendini dinletme 
ğe muvaffak olamamıftıı . 

Toplantıda bulunanlar, Moc 
Donalda, arka o!mak iç:n uçakln 
gelen Dominyonlar Bakanı B. 
Thomas'a kartı da ayni husumeti 
göstermiılerdir. 

Hatiplerin söz ıöylemelerine 

mani olan gürültü yüzünden, top· 
Jantı yarıda bırakılmııtır, 

l3ir uçak Ber.gale 
civarında düştü 

Singapur, (A.A.) - Uçman 
Kingsford S111itch, Be,:gale kHr 
fezinde Bangoon ile Point Victor· 
ia arasında denize dütnıi:ttür. Bu 
aabah buradan hueket eden uç · 
man Melrose, Bengalo görf ezin · 
den geçerken, Knigsforrl Smitch · 
e aid olduğunu t&hmin ettiii biı 

uçak gördüğünü aöylem•~tir. Bu 
uçasın, waz borusundan alevle· 
çıkmakta idi. . 

O civarda bulnan bütün ge 
milere ma~umat verilmi,tir, ve ka 
zaya uğrayan uçağı arall'aak üu · 
re, bombardıman tayyarderinden 
mürekkep bir filo yol~ i·karılmıı 
tır, .. 

Danzigte hadiseler 
Varşova, 8 ( A.A.) - Dantzi&, 

de ve Polonyada yahudiler aley -
hinde baıı hadiseler olmvttur. 

Dantziı'de üniforma ıiymiı 
bulunan ıenç Ncaıyonai. ~oayaliıt• 
ler •okaklarda yördUkleri yahu · 
dile;i taciı eylemitlerdh. Lvov 
ha~;raıında bir ayarh dinamit 
bombaıı bulunmuıtur. . 

ıini teşkil ediyor. 
Hükumet saylavları dün bir 

toplantı yapnııtlardır. Bu toplan· 
tıda 111 saylav bulunmuş 33 sar 
lav da temıil edilmittir. Bu top • 
lantı Çaldaris fırkasının ikiye ay· 
rıldığını ıösteriyor. Toplantıdan 
tonra gazetelere beyanatta bulu ~ 
nan Dı§ itleri Bak&nı ve Baıvekil 
,nıua vini Bay Trot9'rJs .bQAu hna. e
derek: 

"- Ahali fırkaıını Bay Çal • 
daris değÜ, hakikatte biz temsil 
d.... d .. e ıyoruz.,, emıştır. 

T unif harici kalacak cami ve 
ıneaoitler usul ve mevzuata göre 
kendilerinden başkaca istifade e· 
dilımek üzere kapatılır. 

Kapatılan cami ve mescit ha -
dern•smm vazife · ve tan•isatları 

yem J?ir ~azif~ye tayinleTin~ Ka.d.ar 
n11ıf ve Wnlardan Yaşı eUiyi ve 
ayni zamanda hizmet müddeti yİr 
mi yılı doldumıut olanların vazi-

1925 · 26 da 1464 '' 
1926 - 27 de 1630 " 
1927 • 28 de 2257 ,, 
1928 · 29 da 2453 '' 

' 1929 • 30 d"\ 2766 ,, 
1930 • 31 ~f; 3261 ,, 
1931 • 32 de 3436 " 
1932 - 33 de 3878 ·' 
1933 • 34 de 3941 .. " 
1934 . 35 d~ 4733 t ~ 

1935 - 36 da 5767 ı• 

Demiryollan penoneline ~ 1 
ce. 1920 de 5.000 olaıı me!Sl1'J 
mil&tahdeminin bugünk{l • '1', 
13.615 dir. Bu miktar kilolJl;.;-ı 
batına 2,36 d•jtmckte ve 11 4'1· 
vasatiden ataiı bulunmakU 

Çaldarisin organı olan Kati · 
merini gazetesi ise bu toplantıda Ingilterede krallık 1 Bayburt'tan gel.e11 
yalnız 83 kiti bulunduğunu yazı. meclisi toplanıyor 
yor. Bay Çaldariı mecliste çoklu· ciritçi KafileSJ , 
ğu temin etmek veya binnetice ir Londra, 8, (14...A.) - Kral ya· . s-1_ 
tidar mevkiine geçmek için men· rm Buckingham aaraymda topla - Dün Erzurum vapurıle. is-fi' 
filer fırka11 bafkanı Metaksasla nacak olan mecliısi kre.liye bat - hurttan 12 kiıilik bir ciritçi 
anlatmıttır. Çaldaris Ba,vekil ol· kanlık edecektir. Press Associati · lesi gelmi§tir. ,ti 
ıa idi Metaksas Batvekil muavini onun verdiği bir ha.bere ıöre bu Bir kaç gün içinde TakaisO .,> 
ve ayni zamanda harbiye bakanı toplantıda talyayi kartı almacak dında cirit müsabakaları y•.-;r 
da olacaktır. zecri tedbirlerle ilgili olarak alın· lardır. Ciritçiler, mızraldaril• tı' 

Hükumetçi mahafil iıe, kralın ~~~ ~~zmıg~len tefTİi tedbiTler likte atlarına binerek iki t~:-.' 
dönüıünden sonra ıeneral Kondi· ıoruıulecekti1'. linde kartıhklı oyunlar go /1 
liıin yine kabineyi teıkile memur ltalyanlar iki zırhlı ceklerdir. Sporcular burad.sl 
edilecejini ve mecliıi feshederek h 

1
. karaya gideceklerdir. il_ 

yeni intihabat yaptıracaiını ıöy • azır ıyor . . ikel • Şehrimize gelen cırıtÇ ~ 
lüyorlar. Roma, 8, (A.A.) - D.N.B. a- k t M h t · ·1nde t-'!_41, ap anı a mu ısm P' .. 
GENERAL KONDlLlSlN TAV- janıı bildiriyor: mıı bir ciritçidir. Salih, Al~,Jifı 

SIYELERI Her · halde gelecek deniz kon · lbrahim, Osman Barbaroı, il, 
Atina, 8 (Kurun) - General franaı sebebiyle, Littor ve Vittorio Cemil iamini tatıyan dii~, '/' 

Veneto isminde, intaatma. geçen r 'ıler de ku·· ,.ük ya•tanl>eri •· MI~ 
Kondiliı, cumuriyetçi liderlerin -:r 7 :r ,eu--.. 
krala ıönderdikleri ikinci açık ıene baılana.n iki zırhlı deniz ba- nip cirit oynıyan çevik •P0 fl1 
mektuptan bahsederken bunun e· kanlığı listesine !imdiden kayde - dır. Eunlar arasında cesnil, 
hemmiyeti haiz olmadığını aöy • dtlmiıtir. Bu zırhhdarm her biı·i hurt belediye azaamdandd'· .ıJİ. 
lemi•, cumuriyet reJ'iminin yıkıl - 35.560 tonluktur. b k d 'lif~ ' s Ba§ a anın oğu 'V'I I' 
maıını milletin güvenini !kaybet • 1!'!!J"l'!ft'!"!!l!l!ll!~!!!!!!lill!l!ll!l l!l!ll!l~lll!!!lf!.~. llBll9lıı:!!!!!'~~· gezrnesı' esnaımda -uhtelif~, iki adadan a tı tanes1m .veı-megı ,. .. 
mit olan cuınuriyetçi liderlere at· · ..a . .i teklif ettiğine dair gazetelerde ya teriler yapan bu yaman lr .-"' 
fetmit ve bunlara bir manastıra 'f t ..,. zılan haberlerden kimsenin haberi Batbakandan büyük iltı • 
çekilmelerini tavsiye etmittir. 

olmadığını söylemittir. . vik görmütlerdi. 1/ 
YUNAN PRENSLERiNE RÜT· iJıdl ,,. • 

BELERl iADE EDiLECEK CEZALARI BAGIŞLANAN Sporcular, beraberler ı-t ;1J 
· ASiLER !arını da getirmitlerdir. !!o a"ı 

A.tina, 8 (Kurun) - Hükömet v- 1' 
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rak 15 gün içinde KURUN idareşine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilan· 
lardan başka - bir küçük ilanın ı 
defalık 1 satırı paruı yerine alınır. 1\ 

(laUyeuler, gtlnU.Ode idarede bUluıı • 
durulacV. surette bu kuponlan post.ya 
n.-eceklerf mel<tuplann içine de ko19 • 
blHrler. ' kelim• btf Alır aayılmahdrr. ) 

Eski Habeş imparatoru 
Adiaababa, 8, (Özel) - Fölki · 

ter Beohe.ht• ıazeteainin l>urada 
ki ayları cenubi Habe,iıtanda 

Hanar civarında mahpuı tutulan 
eski Habet imparatorunun arzusu 
üzerine AdR&babaya rıUil edtıdi
iini biklinnektedir. 

f hareketine ittiraklennden dolayı ;I~.: , 
ır. uzun yıllar için hapse mahkum e janaı özel aytarınm b ,.ş_ 
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Ati11a~ 8 (Kurun) -· &~bakan ıisin cezalarım affetmiıtir. sat krala sadakat yeaıi0~.;'JI'~ 
General K'ondiliı, lnailterenin ken u- ı 
disine üssü bahri yapmak için ve • KRALA SADAKAT YEMlNl istinkaf etmitlerdir .. ~ell ~ 
rilcı:ek iki yunan limanın" muka; ETMEK ISTEMIYEY'ı'Lr'.R bunların memuriyetlerıı1 "oi"' 
bil, Yunani~tana Kıbrıs adasile on Atina, 8, (A.A.) - Hava• a - karılacakılarını yazıııakt• 



li,aretler 

liapisaneden 
denize ve tarlaya 

1 

Adliye V ekôleti lmralıcla yüze 
>'cıktn mahbıuu hapiıhane cltfın
dQ İf hayahna ıoktu. 
Hayatlannın bq on ıeneıini 

l>ir hapishane köıe6inde geçiren 
l>u inıanlann tarlaya, denize ve . 
•ıe kavuımuş olmaları mJyonlara 
bcıkuıca bir hiçtir. Bunu kantitt· 
'llÖnünden bir meıele ola. ak dü· 
fiinmek aklımdan geçmez. Bu işi 
bizim ceza telakkimi.zir il er; bir 
•cılltaya geçtiğini anlatan bir 

bQflangıç ve bir kalitenin cloğuıu 
diye tetkik etmeğe tara/tarım. 

Cürüm ve cezayı anlayıf inıan 
toplulukları kadar eskidir. Cürüm 

"e cezanın devir devir tarilleri, 
tZ<ıhlan yapılmııtır. Cürüm teolo
İik tariflerle izah edilmek uter.Ji
ii zaman ıenksiyonu da teolojik 

olGJ'ak düıünülmü§, ce2a buna 
llYıun ıekilde tatbik edilmi§ti. 

Eıki Mısır, eski lbrani huku -
kunda ceza bu nevi mahiyet al -
lttııtı. 

Meıelci eski M1S1rcla ıakal ıalı· 
"ermek idama ıebep olan bir CÜ· 

ıiimdü. lbranilerde mukadcleı 
•0zleri yabancılara söylemek bir 
Ciiriimclü. Eski Yunan ıitelerinde 
rtıukadcles zeytin dallarını kes • 
rtıek, mabetlere yabancıları ıok • 
Ttıah darağacına çıkmak için bir 
Veıile idi. llcihi bir nizamıızlığın 
İliihi kelareti böylece temin ecli • 
lir, cürmün mukadcleı olmıyan §C· 

)in rirayetinin önüne geçilircl!. 

f C •zorun metafizik bir mahivet-
e telakki eclilcliği zamanlarda 

C:iirüm ve ceza a1ni mah:yeti mu· 
hQf aza etmi§, büyük ir.kişallar 
iöstermemİ§tir. Yalnız inıan 
fQhriyetinin bir değer telakki e • 

dilrneai cezaları, daha dot:usıı cü
ri;lll telakki edilen ıeyleri biraz 
dQha inaanca ideallere göre taınif 
etrnqtir. Fakat cezayı gene müc -

"İmleri tecrit ederek vermekte de
VQnı etmi§tir. 

Ciirüm ve cezanın bir tabiat 
h&tliıeıi gibi telakki edilmeıin • 
den ıonraclır ki. cezamr ıoıyal 
bir akıülamel, bir hidde yerine 

bir tedavi vasıtası olması ileri bir 
'iki, halini almıftır. Gt»rçi hcila, 
her .. .. k d . 
1 curam ar§ısm a r.•an top -
llluğunun duych·ğu bir hınçtır. f u hınç yerini bir nevi •<>•yal te • 
. Qbet düşüncererine bırakma11 
lllaQn ruhunda aklın hisı~ üstün
/··~ 
llgiinü kabul dmek demektir. 

8
u, insan hayatında i!eri bir mer· 

'ıcdeclir. 
lf. "' 1(. 

1 Cezayı, haıtalanan bir /erdin 
l'tı~tQhancde geçen günfe.ri haline 
koymak, hapishaneyi hastahane 
fehline sokmak tecrübeı; ıosye • 
te.}'e Yeni adam har.anma.~, ıoıy~ 
te11i k ~ k n adrosunu 11aglarr!Q§tırma 
dernektir. Sosyeteye adam kazan· 

~•rnıanın en kesin yolu inıanları 
ıge •• 

• 
1
§111 yaratıcı, kurtarıcı, koru • 

.}>QCtı ahlakına bağlamakhr. Vaa:, 
llQaihQt, kahır, pranga terbiyeıi 
10

'Yetenin içinde hastalanan İn -
•Q"llcırı tedavi edemiyor. 

l lıtanbuldan lmralıya gönderi • 

;
11 rtı.iicrimler Üeri adliyenin, ileri 

~ctrlanndan liritlir. Br.c tecriibe-
111,. bol • • el • • ve ıyı meyv er vermeıını 
'>'tercıkla bekliyorum. 

Sadri Ertem 

Gezintiler 1 

Ziraat bankası buğday fiyatını kırdı 
Orman sevgisi 
yaratmalıyız 

Bu yıl, çok orman ;yandı. lstan· 
bul çevreıinde tuıuıanların yalnı,;:. 
dumanlarını görmekle kalmadık, 
külleri de bQ§ımız.a yağdı Anado· 
lucla da durum böyle. Mı11r kı · 
zart an bir fobamn ate§ i, kaç gez, 
dönüm dönüm ~oraları parla.tan 
bir yangın oldu. Balta gırmemi§, 
köküne güne§ ı§ığı değmemiı or • 
manları alev or.:ı.klan biçti. Bilgi· 
sizliğin öldürdüğü, bakımıızlığın 

yıktıkları da caba. Bir kucak çıra 
için bin çekilik çamlann devril· 
diğini hangimiz bilmeyiz? ... O • 
kutmaclığımız köylü, ağczrla iklim 
arasındaki clerin bağları nereden 
bilecek? ... O, h!lngi ağaç olursa 
olsun, gövdeye, dala bakarken 
yalnız odun görüı. Ona tarlaıını 

çöle çeviren, çeımesinin lüleleri · 
ni kurutan, otlaklannı kavuran 
yağmursuzluğun mçunu kendi 
boynunda tCJ§ıdığını anlatmak 
için emek mi aarlettik? Yii.zlerce 
yıl bu zavallılan ~ıplak dağlarda 
kıtlık ve yağmur duaıiyle b"f b~ 
fa bırakmadık mı? •.• 

Fiyatların daha çok düşeceği ve e~mek narkının 
ineceği umuluyor. Ziraat bankasınca alınan tedbirlerin 

gecikmiş olduğu da jleri sürülüyor 
Buğday fiy_atırun yükselmesine f 

mani olmak üzel'e ziraat bankası 
buğday fiyatlerini kırmıştır. 

Ziraat bankası buğday servisi 
direhiörü B. Mehmet Ali tarım ba 
kanlığının çağırnıasr üzerine An -
karaya gitmişti. Dün dönmüş ve 
gazetecilere demiştir ki: 

"Bakanın geçen günkü diyevin
den de anla.ııldığma göre piyasa. 
ya fazla mal çıkarmak ve fiyatle · 
ri kırmak için emiT aldık. Banka, 
fiyatleri 30 para kmnııtrr.,, 

Bankanın fiyatı bu suretle kır· 
ması üzerine dün borsada sa.tı.5 
durmuştm-. Birçok tecimerler, buğ 
dayrn daha düşeceğinden endişe 
ettikleri için mal almak istemedik-

lerini söylemişlerdir. Dünkü alıın ( 
topu topu40 tondu. Halbu ki her 
vakit 300 tonu buluyordu. 

Fiyatlerin daha düşeceği talı · 
ınin edilmektedir. Bu itibarla ya · 
kında ekmek narkırun da indirile· 
ceği ve ikinci ekmek çıkannaya 
lüzum ka.lmıyacağı sanılıyor. 

Dün borsş.da yumuşak buğday 
üzerine 9 h"UrUŞla 9 buçuk kuruş a
rasında muamele olmuştur. 

Fiyatlerin daha ziyade düşece. 
ğini anhyan tüccar, piyasa.ya elin· 
deki malı venneye başlamıştır. 
Söylendiğine göre fiyatlerin yük 

selişinden köylü istifade edeme · 
ınişti. :Mal, köylünün elindeyken 
buğday fh·atJeri 6-7 kwı.ış arasın-

daydı. Mahsul, köylünün elinden 
tamamile tüccarın eline geçtik · 
ten sonra, sistematik bir surette 
yükselmiş ve bu yükselişe sebep o 
larak bu seneki malin geçen se -
neye göre az olduğu gösterilmiş · 
tir. 

Ziraat bankasınca alınan tecl -
birlere gelince; bu tedbirlerin çok 
faydalı olduğu fakat bir hayli geç 
alındığı ileri sürülmektedir. 

Ekmek fiyatı 13 buçuğa çıkma 
dan evvel bu tedbirlerin alınma -
sı gerekti. Çünkü ekmek fiyatının 
artması , halkı bir hayli mütees. 
sir etmiş ve bu artış diğer madde
ler üzerinde de tesirini gösteııniş
tir. 

~~------------------------~--~~~~~~ 
ikinci kadro 

Şeht imizin ilk tedrisat 
kadrosu geldi 

!kinci ilk tedrisat kadrosunun 
tasdik edilmek üzere Ankara.ya 
gönderildiğini evvelce yazmıştık. 
Kadro kültür bakanlığı tarafından 
tasdik edilerek şehrimiz kültür 
direktörlüğüne gelm~ir. tkinci 
kadro ile şehrin türlü okullarına 
130 yeni atanına ve nakil yapıl -
mıştır. Dün özel bir komisyon öğ
retmenlere veni vazifelerini bildi-

ren fişleri hazrrlıyarak her okula 
göndeıınişlerdir. 

Telefon hatları 

Ankara - İstanbul telefonu · 
nu takviye için mevcut hatların 
yediye çıkarılacağı yazılmıştı. Bi· 

zim yaptrğımız incelemelere göre 
Ankara - İstanbul arasaında şinı 
dilik üç hat vardıır. Buna, altı hat 

daha ilave edilerek dokuza çrka· 
rılacaktır. Bunun için tstanbul te· 
lefon sosyetesi binasında yapıla -

cak tesisat için lazım olan aletler 
henüz gümrükten çıkmamıştır; 

çıkması beklenmektedir. Söylen • 
diğine göre tesisat iki aya kadar 
tamamiJe bitirilmiş olacaktır. An· 
. kara merkezi için ısmarlanan ku
ranpörtörler Ankara gümrüğüne 

gelmiştir. Bunların yerlerine kon· 
masma başlanmıştır. 

Bu hatlar yapıldıktan sonra 
Ankara hattına bağlanarak konu· 
şulmaı;ı lazım gelen yerler daha 
çabuk bulunabilecektir. Mesela 
şimdi Zonguldak ile konuşmak i· 
çin Ankara hattından yol verilmr. 
si meklenmekte idi. Yeni hatlar 
yapıldıhian sonra bekleme vaziye· 
ti olmıyacaktır. 

Polis müzeleri 
Polis mektebinde açılmasına ka 

rar verilmiş olan müze için çalış, 
malar devam etmektedir. Müzede 
yeniçeriler devrin jeki z~ btiye me 

murlarınm giyfadikleri elbiseler . 
den ba.~lıyarak türlü devirlere ait 
emniyet teşh;ıa.tr nümuneleri gös-

terilecek ve her devre ait polis 
tiplerinin de mangenleri yapıla -

rak elbiseler ve sil§.hlar bu man · 
genler üzerine geçirilecektir. 

l"ella h•lt•rlerl: _, _____ _ 
3 Mektup! 

Eczacı Minasyanı dolan
dıranlar yakalandılar 
Tevfik ve Ali isminde iki kişi 

Eminönünde eczacı Agop Minas · 
yana on beş giin evvel bir arkada
şından mektup getirmişler, on lira 
almışlardır. Birkaç gün sonra yine 
gelmişler, beş lira daha almışlar -
dır. Bu iki adam evvelki gün yine 
gelmişlerdir. 

Bu sefer eczaci bunların getir. 
diği mektubun sahte olduğunu an 
lamıştr, işi zabıta.ya haber vermiş, 
sahtekarlar üçüncü defa olarak on 
beş lira aln·larken yakalanmışlar 
dır., 

MANDA ARABASI DA ÇAR -
PIYOR - Küçük pazardan ge -
çcn 70 yaşında Bayan Feyziyeye 
bir manda arabası çarpmış, yara · 
lamıştrr. Arabacı Hasan yakalan
mıştır. 

MUŞTA iLE - Sabıkalılardan 
bahriyeli Tevfik Kemal Tahta ka 
lede Safranbolulu ekmekci Hasan 
Kazımı muşta ile başından yara -
lamış, kaçarken yakalanmıştır. 

KUMAR OYNARLARKEN -
Kule dibinde 149 numaralı evde 

oturan sigorta dellah Albertin e . 
vi zabıta memurları tarafından ba 
sılmış, Muiz, Jak, Orhan, tsak, 
Remzi, Ahmet isminde altı kişi ku 
ınar oynarken yakalanmıştll". 

SERHOŞLUK VE REZALET -
Sabıkalrlardan şoför Nuri, ame -
le Sad1k, arabacılar kahyası Ga -
lip, hamallar kahyası Mehmet Ni. 
yazi sarhoş olarak Taksimden bir 
araba ile geçerlerken bağırrp ça -
ğırnuşlar, rezalet çıkarmışlardır. 

Dördü de yakalanmıştır. 

CAM SANDIKLARI ARASINDA 
- Çiçek pazannda Al bert Siyo -
nun cam deposunda hamal Hüse · 
yin iki cam sandığının arasmda 
kalmış, yaralanmış, baygın bir hal 
de hastahaneye kaldırılnuştrr. 

RANDEVÜCÜ MAClDENlN 
Y APTit'.il - Randevücü Macide 
Fatihte tbrahiın paşa caddesinde 
köfteci Muhiddinin dükkanına sar 
hoş olarak gitmiş, :Muhiddine vel 
müşteri tbrahime hakaret etmiş 
yakalanmıştll'. 

Suni sirke 
Sağlık 
sirkeyi 

bakanlığı suni 
yasak ediyor 

Sağlık bakanlığı ile Ekonomi 
bakanlığı araımda sun'i sirke ya· 
pılıp yapılmaması etrafında bir 
münakata çıkmıt sağlık bakanlı· 
ğı ıun'i ıirkenin derhal yasak edil· 
meıini iıtamittir. Bu meaeleye da· 
ir fikrini sorduğumuz kimyager 
Bay Cevat Tahsin bize tunları söy 
lemittir: 

"Sirke malfundur ki üzümün içe
risinde bulunan mevaddın bir kur 
mım muhtevidir. Hatta içerisinde 
bir parça ~eker dahi vardır. Her 
üzüme göre Zeyti tayyar'lar mev 
cuttur ve tabii sirke yiyenler ke • 
yif duyarak yerler; ayni zamanda 
midelerine fayda temin ederler. 
Sun'i bamızı hal ile yapılan sir -
kede ise bunlar yoktur. Onun için 
s1hhat bakımından da ekonomi 
bakımından da tabii şarap sirke · 
!erini kullanmak doğrudur. Şara -
bnmzı sirke yapalım midelerimizi 
sun'i sirkelerle bozmıyalım. Sirke 
Türkün hafif şarabıdır. 

Sun'i sirke şaraptan her ne ka· 
dar yapılırsa da şarabm yalnız 

hanıızr hallini muhtevidir, tabii 
~irkelerde bulunan mühim mad -
deleri muhtevi de!;rildir . 

Bu cihetten de mide üzerine ve 
keyfimiz üzerine hiç bir tesiri yok 
tur; sade ekşiliği Yardır. Diiny,a • 
nm her tarafında şaraptan yapıl
mrn sirkelere itibar edilir. Şarap · 
ta~ yapılan sirkelerimizi sun'i ha· 
mızı halle bozulmamaları için çok 
seneler çalışmışr.ıdrr. Memleketi · 
ınizde şaraptan yapılmış sirkeleri 
herkes sever. Btmdan da vazgeç · 
memelidirlcr. Sun 'i sirke ispirto · ı 
dan da yapılır. Sun'i s irkenin sıh· 

hate pek büyük mazarratı yohiur. 
Fakat tabii sirkenin temin ettiğini 
sun'i sirke temin edemez. Sıhhat 
Bakanlrğı bu hususta haklıdır.,, 

Burgaza elektrik 

Evliye Çelebi, yaz. günlerinde 
Çubuk çayının atlıları alıp götür· 
düğünü söyler. Dünkü (Kuran), 
o co§kun mlann son y;.llarcla bir 
nzıntı kertesine indiğini - uz • 
manlann ağzından - yozıyorclu. 

Kızılırmak, Sakarya g:bi büyük 
auların da çağdan çağa hüçülclü -
ğünü geniı, kuru yatakları göıteı-
miyor mu? Su i~i. bcqka §eye ben· 
zemez. Bir altın, bir kömür dama· 
rı toprak altrncla kaldıkça, Ü•tür.e 
zararı el okunmaz. Fak.at ıüreklt 
yağmurmzluk ve bu yağmurmı: -
luğu doğuran ağaç kıtlığı_ bir gürı 
iklimi ele cleğiıtirır. Dün)'a harita 
ıında bunun ne acı ve ne korkunç 

örnekleri var! ... Koca Asyayı gÖf· 
men kaynağı yc:pan neyai ? ... O · 
nun zümrüt derisini kim soydu, 
yer yer Q§ılmaz bozkırlar, kıraç 

dağlarla kim ı.ssızlcqtırdı? 

T anm Bakanının Kamutayda 
ıöyleclikleri ele aklımda. Sayımla· 
ra dayanarak bu yıl geçen yıllar
dan çok yanmadığını öğrenmek· 

le bilmem ne kazandık?... Ne 
mutlu, ki gene o günlerde yeni bir 
orman yasası kaleme alıntlı. Ola • 
nı korumak, yananların yeniclen 
lııkırtmak için gerekli emelrler 
harcanacak. 

Bu işe ne kadar candan ıtıtılır· 
sak o kadar iyi bir İf görmüf ola • 
ruz. 

Banakalsa, Türkiyede on yıl 
bir tek yaprak kestirmem Kömür 

ocaklarımızın değerlenmeıi i~n 
de bu yola dökülmek zorundayız. 
Artık eskisi gibi yolauzluk engeli 
ele yok. Tepeleme kok vagonları 

yurdun bir ucundan öteki acuna 
i§liyebilir. Tezekten kömüre çıkı§. 

ba~ka yönden bir terbiye cc sağ • 
lık yükseli§idir ele. 

Orman deyip geçmiyelim, ıo • 
nunda kuraklık, iklim değifmeıi 

ve göçmenlik var. Sonra umıtmı • 
yalım, ki artık dünyada bütün bir 

ulusun yurt d eği§tİrme6İne eloe • 
ri§li boı, verimli topraklar kalma
ml§tır. Burgaza getirilmesi diişünülen 1 

elektrik için hükumet baş müfetti~ 
liği ile sosyete arasında müzakere 1~========~!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 
Iere başlanımştır. Sosyete, tesisat rafa abonelerin iştirak etmelerini 
masraf mm fazlalığım ileriye süre. istemi!~tir. Fakat abonelere ait mas 
rek Istanbulda o!duğu gibi belli raflar;n az olacağı temin edil -
bir istihlak taahhüdii almak sure- mektedir. Şimdilik 200 den fazla 
tile işe girişıneğe yanaşmış ve mas abone olmak isteyen vurdu'. 

S. Gezgin 
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Ha va yolları idaresi, 3 
yolcu uçağı aldı 

Ankara1 S (Telefonla) - Ha• 
va yollan ienel direktör!üğü ta · 

raf ında.n Dragon ıiıtemi üç yolcu 
u~ğı a)mııu~hr. Teçhiza~ları son 
sif.tem olan uçaklar ikişeı motör
lüdiiT. 

Sekiz vilayette yapıldığmı bil • 
dirdiğim ıivil hava istaıyonlarxnt 

teı.kik \çin, bir heyet bugünlerde 
Ankaradan hareket edecektir. 

Bayındırhk B;t.kanhğı, bütüu 
v":Jayetlerde birer uça";.; meydanı 
vücuda getirilmesi için belediye 
leri teşvik etm~ktedir. Aiakadar
lann teminine göre, dört yıl için• 
d~ bütün viliye:: :ermizde birer u 
çı' istasyonu yapT(mış o'acaktn. 

Yeni gümrük teşkilatının tatbikında 
hiç bir memur açıkta kalmayacak 

Ankara, 8 (Teicfonla) - Güm 
rük ye inhisarlar Bakam Rana ye 
ni aiimrük tetkilatı kanununun 
tatbikatiyle bizıat uğraımakta · 
lrr. Kabul edilen zaınlarc yapa 1 

bilmek için 120 .kadar memurun 
açığa çıkanlmasr icap ediyor. Bu· 
nu doğnı buhJırıan bakanlık ha • 
ler. açık buluna11 ve buncan sonra 

açdaeak olan memuri} etlere kim 
senin tayin edilmemesi suretiyle 
zamların yapılmaımı temine ç.a • 
lışmaktadır. Di~er ta.raftan güm
rük ve inhisarlar bütçeai maqat 
faslma da önümüzdeki seneden 
itibaren 20 bin lira fazla tahsisat 
konacaktır. Ka.n .. mun tatbikatı üç 
sene içinde bitirHmif ola •. aktıT. 

Yeni bir nüfus yazım kanunu 
Ankara, 8 (Telefonla) - iç 

itleri Bakanlığı yeni b.r nüfus 
yazım konunu hazırlıyoı-. Bu ka 
nvn, Kamulaya sevkedilmit olan 
yeni nüfus kanununu tamamlayıcı 
mahiyettedir. Aynı zamanda 320 
sene.sinde noksa:ı ıurelt.e yapıl -
mıı olan yazını ıtlcrinin medeni 
kanun;ı uygun b!r ıekilde ve yeni 

Metruk 
mallar 

Satış bedel.eı inin yüzde 
kukı affedilecek mi? 

bqte.n tanzimini temm edecek 
maddeleri ihtiva etme~t~dir. 

Yeni kurulacak nüfuı kütükle· 
rinde bütün medeni vak .. lar ilmi 
surette göıterilmiı olacaktır. 

Her vatanda, bir olunna yeTi 
ıöaterecek, ikametıah:n: değiı 
tirine dojum ki.iıdma ıerh ver
meğe mecbur tuıulacaktır. 

Mekteplilere 
kolaylık 

Devlet demiı yollarında 
aylık sayahat kartları 

Telefon memurlarına 
ikıamiye işi ne aldu? 
Telefon sosyetesi hükumete ge .. 

çerken, yıllarca çalışmış ve e -
mek vermiş memurlara ikramiye 
verilmek mevzuubahs edilmiş ve 
sosyete, ınemw·lara ikramiye ve • 
receğini söylemişti. Tasfiye mua
melesi bitirilip sosyete hükfımete 
devredildihien sonra sosyeteee ve 

rilen hu söz l,lnutulmuş , edilen va. 
ad yerine getirilmemiştir. 

llgili bir zat bu hususta şunları 
söylemi§tir :. 

''Sosyete ta.afiye edildıiği vakit 
çahtan memu-rların i§ine son ve.
rilmi§ farz:edilerek onlara Haa.mJ.. 
ye verilmesi gerekti. Esasen l>u va 
dediim1ıti. Öyle olduğu halde ya. 
hancılar veı-dik!eri sözü yeriM 
getiT1I:etlH er. 

Geçit yerJeri için boya 
Bir müddet evvel belediye ta.

raf mdan taşıma vasıtaları için yol 
başlarına konulan gelip gitme lev 
halan iyi neticeler verdiği için1 

belediye yaya halkı da düşünerek 
kalabalrk caddelerde herhangi 
bir kazanın önüne geçmek için, 
bir taraftan öteki tarafa geçmeğe 
mahsus işaretler koymaya. ka.rar 
Yermiştir. 

Avntpda kalabalık geçit yer . 
lrri için çivi ça}\rlmak veyahut oo 
yanmak usullerinden bizim için bo 
ya şekli tercih edilmi§tir. Eğer ya 
ya. halkın geçeceği boyalı yerler· 
de herharıgi bir kaza olursa şoför 
veya. vatman hiç bir sebep dinle · 
meksizin mesul tutu1mı~ş oltM?ak - ·
tır. 

,.._Geçmiş Kurun/ar: -
9 T~'rinif;ni f92l 

Vehip Paşa 
Veftip Pa~ı.n. emlakini 1".Ü8<1'> 

d~r~ hakkında Büyük lffill~t Mec. 
U&in!le bir karar ittihaz olmuluğ{.C 
gazılmı.~tır. Bu karara ait m~~ 
miinı.keresini "FI6Jdmiycti ,1Jfl1lıye,, 

d<>rı alıyoru:: 
Takrir sahibi Hamdi 1Jcy - Bun. 

lor h(frp z<ım<ımnd.a mes·uligrli ntu. 
cip h(frekctte bulunmuş kimsder. 
dir. Şimdi de firaridirler. JJ!al1an
n.a ı:-o:luet ctm<'k d.oiirıı bir mıınm<'
lcdir. 

Bir ölüm 
Şüpheli görüldü 

Tütün çeşidinin iılahı 
yoluada 

Tütünleıimizin, diğer memlekd 
tütünlerinden, üstünlüğünü arttır~ 
nıak için, inhisar idaresinin, Sani 

Yani, eczacının iğne•in• sun ve Maltepe tecrübe enstitüle • 
den mt öldU? Ceset, rinde yaptığı tecıiibeler, çok iyf 

morga katdır1ldı 
sonuçlar vermiş, bu arada, biri niı. 

l\urtuluşta Kır sokağmda iö kotinsiz, diğeri fevkalide güz~ 
numaralı evin sahibi 62 yaşında kokulu iki tip elde edilmiştir. 
Yunan ta.ba~mdan Foti oilu Ya. Tecrübeler neticesinde buluna.• 
ru, ölınü.5, ölümünden sonra bir iğ-
ne temile öldüğü iddiası ortaya cak iyi neviler1 köylüye pa.ra.d 
atılmıştır. İddiaya göre, Yanı, bun dağrtrla.cak ve köylünün bu husu! 
dan beş gün kadar evvel Kurtuluş. ta fikri alınarak, buna göre de ie -
ta Direkçi~r sok.ağında l 08 nu.. l!hma devam edilecektir. 
maralı evde oturan elli yaşnda Trakyada evvelce ekilen rnuh • 
Türk tabaasmdan Yorgi oilu Le· telif tiplerinden şimdi yalnız, bu
onida. ismindeki ecf.8.Cıya gitmi§1 ı·anrn karakteristik tohumu olan 
kendisine bir iğne yaptırmıştır. (kara tohum) ekilmeğe başlan " 
Olümü de İşte bu şırınganın nıen- nuştır. Balıkesir tütünleri de bun .. 
fi tesirile olmuştur. dan sonra, yalruz (Şerif ağa) cin-

Polis, şikayeti genel sa.vaman - ~inden yetiştirilecektir. 
lığa haber verntlf, genel savaman Prolar için muvafık görülen 
yar Bay Ferhad Dömeke, araştır- (Tripe) Mardin tiplerinin tohwn
maya el koymuştur. Yaninin cese. 
di morga kaldırılır.ırş, eezacr Le p larr, seçilmek için im la.haneye ge-
onida sorguya. çekilmiştir. !ğne tirilmiş_ ve. A:nıpaya da sipariş -
yapıldığı ve Yaninin bunun tesiri- ler venJmıştır. 

le öldüğü iddiasının ne dereceye Misket üıümünden şarap 
kadar doğru olduğu araştınlmak. t . . ki d .... · · h · k t 

d M · k zmınn çe r egı sıya m1s e ta rr. org, ot-0p.c:;ı yapara , ra - .. .. .. d t tl 
1 

. . 
kt. uzumun en a ı nr nevı şarap por ~erece ır. ! h" 

Ol Y . a··rt k b b .. ~ yapılmay:ı başlanmıştır. n ısa.r • en anı o cocu - a °""ı • 
drr. Tüze, iddia ol~nan vak'anm lar idaresi tarafından tzm1r fab .. 
şah.itlerini de bugünlerde dinliye. rikasmda yapılmakta olan bu ye
cektir. ni ~arabm 150,000 litrelik ilk par. 

tisi yakrnda piyasaya çTl·ank.c.ı.k· 

Gayr= mübadiller neler tır. 
1stiyorJar? Küçük ev 1n~aatı çoğahfor 

Ga.yrimübadillerin Anka.raya Eml~k bankası gibi büyük mali 
göndermek istedjkleri hey~tjn he· müeu()selerin apartman irı~a~11 i
n\iz ne vakit g1deeeği belli değil · çin para ikra:atmı kesmeleri, ~J)n 
dfr. Heyet Ankara.da bilhassa sa· yıl içerisinde bu cins büyük hina. 
trşa fazla. emlak c;rka.rılmasmı te larrn yapıhrı3suu geri brra kmış • 
min yolunda. çalrşacaktn·. tır. Müesse~eler doğrudan doğru· 

Bundan başka. nakit satış1amı. ya kendi hesapl..ı.nna apartlmm in 
dan toplanmış olan para.lann gay· şaf'tna karar verdikleri iç-in kredi 
rinıübarlillere dağıtılması ile bo • vi kesmi~ bulunuYorlard1. Bu ban· 
nolarrn düşmesinin bir an önce Ö· kalar. bt~günlük ;·almz bir iki kat 
nüne geçilmesi Firıans bakanlığın h ev yaptıracak oJanJara ikraz.:ıtt.-ı 
dan istenecelıitir. o · · d 1.-" · . .. .. • .. bulunmaktadır. nun ıçın e "u .. 
. ôğrend~ğimı.ze ~ore bugun. :rur çük ev inşast ~n ~enelerrle zi~1arl~ 

kıyede yedı s~kiz. bm satılacak em le~miı:: buna mukabil apartman in· 
lak vardırr. Şnndıye }\adar hunla · t d t 
rm biı~ ta~ı~i nıüza.yedeye çıka · şna 1 urmuş ur. 
nlmı§ ancak beş, l'ol}h yüz emlak ruz satışları 
satılabilnıiştir. 

tnhisarlar idaresi memleketi • 

Ankara, a (Teıefonla) - Fi · 
nanı Bakanlığı em-vali metruk{; 
laQf ~edellerinden ıim.uye ka 
d•r n.e miktar tahsilat yı.pd~ığı· 
nı, ve ne mikt.?.nnın ha.kayada 
kaldıimı bütün vilayetlerden ıor · 
~tu. Bunun ~evapla?ı selmiı, 

bi~lettirilerel< partiye f'~nderil 
mittir. Vilayetlerden .ıelen ce · 
vapların, emvaii metruke ıatış 
bedellerinden r.izde kırkının at
fı ha}gkında parti kurultaymda 
izhar edilen isteği muhik ıöat~ 
recelc bir mahiyc\'te olduğu arıla· 

Ankara, 8 (Telefonla) - Er• 
ı:urum hatları hariç Mudanya · 
Bw:ıa, Samsun :.,· arşamba ve Ay· 
dm hatları dahi! olmak üzere en 
ço~ 70 kilomeh'e içinde butunan 
herhan;i iki iıtaısyon Arasmda. 
mektebe devam :çin ıeyı.-bat ede 
cek talebeye m:thsus ct.Yhk ~eya· 
hat kartleri tarifesi Jh~as edil · 
miştir. Kartla.rr:ı ücret.eri l · S 
kilometrelik meJaf eler icin ikinci 

1 
mevki 150, üçüncü 100; ~ · 14 ki · 
lometre için ikind mevk: 200 ü· 
çüncü mevki 125; 15 . 2~ kifomet 
re için ikinci mevki 250 üçüncu 
mevki 175 ~ 26 45 kilon-ıe-tre için 
il~inci mevki 450 üçüne~ mevki 
300; 46 70 kilometre i~in ikinci 
mevki 750, üçüncü mevk~ 500 ku· 
ruıtur. Bu tarife 1 birmcikar.un 
dan itibaren ta.tb~k ofu~aeaktrr. 

Maliye Vekili Haşan Bey - l'e· 
hip P(lfamrı urnıımı harp için.d~ki 
harekat re suii.stinuıldtı dimlece 
m.alunulur. Bilha.'lsa Trab:ort aha/,i
sinin açlrğına st!bebiyet v~rmiffir. 
Ancak evrelce mer1 olan emvali 
mP.trv.ke kanunu nıer'igetfRn k<ildr. 
Tlldı. Yalnız isteruni: i.darct.en. mu· 
amf'lc yapılır. /lıınlarm emldkino 
l'tı~iyeı olunur. (Hay hav se814"ri) 
R(t.'lfm 8ry - Vehip Paıa ftalya ta
bi«Üne g~nd.ftir. Hamdi Be(I -
l'cftip PO§a. ltalyada gezip dol«fı-. 
yor. Böyle olanlarrn mall11rmın mil· 
scıderesi Uizrnı gelir. 

mizden tuz; almak isteyen Japon 

Lr-Kısa Habe~ler __ j · ve Norveç idarelerile temasa b~~ 
lanuştrr. Bu idarelerden Japon i
dareşi 4000 ton tuz sipariş etmiş

ıı1ı)'or. Şunlara göre, ıimdiye ka 
dar Finans Baka.nbğınca metTUk 
mall'ar satış bedellerinden yapı 
lan tahsilat bu ınalların bugünkiı 
değerine tel<abül etme!d~dir 

)arti genel merkezinde bu işi 
t~tk!ke memur edilen encümen 
bagünl~de top!enara.k kararını . • 
verec~ktir. Yumurta n1zamnames1n.. . 

As"'...,.'sız haberler 
~ı'lk'lPa, 8 (T elefoııla) - Oğ -

re:ıtdiğimc göre suikast l.i.diıcsi · 
nin Suriye polisi tarafıncian ih · 
bar edildiği şeklinde Suriye gaze 
telerinden iktibaı edilen haberin 
uh yoktur. 

Amman' a bir polis hey etimizin 

gideceii haberi de al8.kadarlarca 
yalanlanıyor. 

Ankdroda ti/ o 
Ankara, 8 (Telefonla) - A" 

karada tifo vaka.1arı görUlmeie 
baılamııtır. Mektep talebelerine 
atı yapdacaktır~ 

de yapılacak değişmeler Bakaloryada hır der sten 
Ankara, s (T-,ıefonla) _Türk ikmale katanlar 

ofis, yumurta nizaınnamesinde Ankara, 8 (T ~ıefonla~ - Lise 
yapılacak değişmelel' halı kmdaki ıon ıınıflariyle bakalorya imti • 
incelemelerini bitirmek üzeredir. hanlarında yalnız bir deuten ik 
Tüccarlann, taze yumurt~lann ela male kalanların ycnid~n imtiha • 
iki aınıfa ayrılmaeı yolundak~ di• na tabi tutulm 1!an ha.t:kmdııki 
lekleri yeni tadaatta diJ.:kat@ ah emir kültür direİ\.törlüklerine bil· 
nacaktır. dirilmittir. lmtihanlartı ayrn 25 

inde başlanacak 28 inde bitirile · 
cektir. 

Ankara, 8 (Telefonla; - Hal Orman teşkilatı lô.qiha$ı 
f kevinde açdan üçüncü ( Devrim 
Reşim Sergili,. büyük raibet gö

riiyor, ziyaretçilerin sa.y111 her 

gün binleri aıryor. Sergi ayın 15 
inde kapanacaktır. 

Ankara, 8 (Teo!efon;a) - Yem 
orman tetkilitı kanun llyihuı 
Kamutaya gelmiftir. i .ayih~nm 
müstacelen konutulaçağı ıanılı • 
yor~ 

'İ' F.JSki rıhtım sosyetesine ait sa. 
tınalma bedeliı1in üçüncü taksiti o 
lan 125,000 Fran~ız fra.nğr banka· 
ya yatrnlmıştır. 

* İnhisarlar idaresi konyak ve 
vernıut inhi8a.nm kendi üzerine al 

tir; bir Japon gemisi kanunuevvel 
aYJ içinde gelecek ve hamulesi~i 
ahp gidecektir. Diğer taraftan ın· 
hisarlar idaresi, tuz fiyatlerinde 
yaprlan tenzilattan sonra. fazlal* 

mıştır. maya başlryan tuz istihlaki ile YJJI-
• tnhisarlar idaresinin likör fi· bancr fmnalann istedikleri tus 

ya.tlerinde yaptığı yüzd~ otuz ten 
zilittan sônra İstanbul sab~mda mikdannı gözönünde bulund~ -

·~ 1 . . 1 . ktın dı 
yüzde 55 bir faı:lahk temin edil • rak yapı an sıparış en ,.a 
miştir. göndermek üzere Çamaltı tuz meın 

• Romanyada.n son defa olarak lahalannda yeni tesi..~t yap~.• 
gelen bin göçmen 18t:u1bula çrl\a - ya karar vem1iştir. Bu arada d~r 
rı1m!~·arak doğruca Ge.liboluya men tesisatmm inşası yakında bıt:L 
t.evkerlihrıi~tiı-; 13 hin göçmen da riJecek ve piyasaya ince tuz sevk• 
ha gelecektir. dilecektir. Sofra tuzlan yarrın ve 

Tcsekkür 
hir kiloluk paketler mutbak tuz• 
lan da rütubetten müteessir 01 • 

Eski lstanbul ,-aJiEi ıe.ııeral Es.at'rn maınak ic;in ellişer kiloluk muş.anı 
ölüynüyfo hasıl oları derin kederhniıtt ba torbalar içinde satılacaktır. 
bi~zat ,.e muhtelif .,.a~ıtalarla i?tir<ık . -======-=====::::==== 
16tfunda b11lunan merhumun muh • ',.;; . . • 
terem silah al'kadaşl.anna. akraba vf muhterc.>m gaıettniıin deliletmı ne& 
do~tJanna ıı;ükt"an borcumutu a:·n ar· ederim. . . 
rr öde~ cbil:m'l~h> imkfln l•ukr~ rhğr ·ı ,1Jff"r1rur.ı. .r/CTft"tol ~:sal'm cnle;ı mı• 
mızdan teşekkürlerimizin ibl&ima muıa tlommlı.: Dr, Kenan Fcım AMr 
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1 Habeşistanda Ne Gördüm? 
1 Yazan: Marsel Prat 
-tr 3 

Habeşte Amerikalılar 
Memleketin jeolojik teşekkülünde 

yakut, zümrüt, elmas var •• 
Büyük bir masanın önüne otur· 

llıU§twn. Onüme birçok haritalar 
YifmIJlardr. Bana diyorlardı ki: 

- Maalesef mufassal bir şey 
buianuyacaksmız. Son mevki olan 
kunnukden sonra, hududumuzwı 
~teainde, yani Habeşi.standa gizli· 
lite bürünın,üş bir krallığa gire . 
Cebiniz. Orada metre usulü yok. 
tur. Mesafeler günle hesap edilir. 
4rtık d"" ...... , 

uşununuz .... . 

nu buldu. Amerikalılar mı? Hiç 
bunun için tel~e düşmeyiniz. Gü
ya Nevyorklu Wayt kumpanya 
ta..5ları kırıyor, yeri kazıyor, yolu 
bitiriyor. Bugün Habeşistanda ki· 
min ticaret üstünlüğü vardır? ln
gilterenin değil mi? Unutmama
lı ki, Tana gölü ile hudut arasında 
olan bu yerlere eskiden "Fıravun
larm altm mahzeni,, diyorlardı. 

Orada Habeşistamn memeleri 
vardır diyebiliriz. Nehir taşıyor, 
toprak altında petrol, memleketin 
jeolojik teşekkülünde yakut, züm 
rüt, elmas var. Sönmüş volkan o

Sofyada yeni 
bir tevkif 

General Zaimof kimdir? 
Sofya, (Özel aytarımızdan) -

Miralay Damyan Velçef ile birlik 
te geçen aeneki 19 mayıı hiika -
met darbesini yapanların başında 
olan, ve üç ay önce Generallığa 

terfi ederek, yirmi gün önce ordu- ı 

dan ihraç olunan methur Bulgar 
ordu erkanından General Zayi • 
mof, geçenlerde Kral Borise kart• 
yapılmak istenilen suikast hadite· 
si ile alakadar olarak, dünkü gün 
Sofyada tevkif olundu ve umumi 
hapishaneye gönderildi. Suikaatll" 
alakadar olarak sorguya çekilen • 
lerin sayısı ekserisi zabit olmak ü 
zere 25 kişidir. Eski polis müdürü 
Naçef ile zabitlerden Kostakiyef -
firar etmitlerdir. 

Gazetelerin yazdrğına gör~, 
mevkufhırın muhakemesine biı 
haftaya kadar Sof yada bakılma . 
ğa başlanacaktır. 

Şose köprüleri 
Yakında on köprünün 
daha ihalesi qapılacak 

Ankara • Sungurlu yolunda Karabekir köprUaU 

Ben büyük bir sabırla rakam • ' 
lırz çıkarıyor, notlar alzyordwn. 
Ta.bil bu notlar bütün yanlı§ idi. 
Ciinkü elimdeki haritaların hiçbi
ri ötekine uymuyordu. Birdenbire 
hemen yeni denilebilecek büyük 
bir bez parçası dikkatime çarptı. 
Bu nedir diye bakıyordum. llkin 
bir §ey anlamadım. Biraz daha dik 
katli baki.ım. Yeni çizilmiş bir hat 
Tana gölünden geçerek Hartuma 
kadar uzanıyordu. Bu ne demek 
olacak? 

lan dağlarda, toprağın yüzünde 1 ürk - Bulrıar hududunda 
platin toplamak kabildir. Bütün • b · k t ·ı d h 

Oç sl"nelik planlarla ayrılan şo
se köprüleri faaliyetine bayındır· 
Irk bakanlığınca ~herr.miyetle de· 
vam ediılmektedir. Bir taraftan 
memleket dahilinde demir yollan 
İllf&At r büyük tehir ve kasabaları 
birbirine bağlarken , yw-dun de
miryolu geçmeyen yerlerindeki §o. 

ae ve fOle köprüleri İllf&Sıtlm da 
demir yolu baymdrrlığına müva · 
zi bir §drilde iierlemeai için, ba
Jo;;anılık önemli tedbirler almakta -
dır. Bugün İll§Uı bibni! ve açıl • 
mış köprülerde olduğu gibi henüz 
yapılmakta olan, yahut ihale edi . 
len köprüler demir, tahta ve beton 
anne yapılmaktadrr. 

ğer taraftan Ankan·Çangırı !<>. 

ıeıi üzerinde bulunan serbest düz 
kiriıli Tüney köprüsünün beton . 
ları dökülmü! tecrit ve tote İnfaa 
tı da bitirilmek üzere bulunmut .. 
tur. Çanakkale-Ezine yolunda 
mevcut kargir ayaklar üzerine ya 
pılacak Arslan köprüsünün de 
Tahliye inıaatıı bitirilmi§tir. 

b 1 . b .. 1. d kim t tu yenı ır a ı a a u yer en ugun e ın e u -

Dostum, bu bez karşısında hay. 
?ete düştüğümü görünce yerinden 
'1çradr. Onu gözüm önünden kal • 
dıracnktı. Faknt geç kaldığını an 
ladı. Gülümseyerek dedi ki: 

- Eğeı· bu hususta söz söylü . 
Yecek olursanız bu ı·esmin sizce 
ehenımiyeti olabilir. Ancak gaze. 
tede buna clail', daha birçok za -
•ıı , cu ... vuL·~ J a.ı:u ~·;4ı:ıa...,c:ı.guu;ı)ı; \14 • 

cıctm :?lisiniz. 
- Bir şart ile \•adedeıim. Bu -

rıun neye delalet ettiğini anlat • 
lllak nazikliğinde bulunmalısınız. 
9ünı;ü keşfettiğimi sanıyoıuın. 

- Niçin anlatmayım? ..• 
- Öyle ise ben de vadediyo -

rtun. 
Dostum eline bir kurşun kalem 

alarak anlatmaya başladı: 
._ Buı ası Tana gölü, şurası da 

liartum. Bu gördüğünüz çizgi de 
:abeşistanm göbeğini lngiliz Su-
anrna bağlıyan ve yapılmak üze 

~e olan yoldur. lşte hepsi bu ka -
b· at. Maamafih bu projeyi yapan 
~Amerikalı lrnmpanyadır. Wayt 

ll1panyası. 

h - Amerikalılar mı? ... Bu iza . ;;,.a ~e~ekkür ederim. Ne tahaf ! 
kro erıkahlann yaptığı bu garip 

111 .. ki burada, sizin yanınızda bu -
'U

1UYor. ! 
n Dostumun kaşlan çatıldı, alnı -
~~buruşukları ziyadeleşti. Daha 
Ya de israr etmenin uygun olmr . 
b C4itnı anlayarak, başka yerde 
ki~ llleseleyi tevsik etmek için çe
tirn~ek lazım olduğuna hükmet . 

Sll.\S 'W AL ŞEKiL DEQIŞIKLIQI 
~ n:yt kwnpanyasırun bir meınu 
llu ad tanışmaya muvaffak oldum. 
hiıid' aın memnun olmıyanlardan 
büt .. ır. ~~mpanyadan bırakılmış, 
ıtr '1.rıSobıldıklerini söylemeye ha .. 

· rduın: 

~e-... !Iabeşistanda Amerikalılar! 
13~unasebet? 

yor? lngilizler! Bütün bu işler 1-
talyanlann gözü önünde yapılıyor. 
Bugün Tana ile Hartum arasmda
ki yol bitmiştir. tn,giıtere altın çı
karmak için kolunu Habeşistanm 
göbeğine kadar uzatmıştrr. Habeş 
altını bugün Britanya pazarlarına 
dökülmektedir. Nasıl, iyi bir oyun 
değil mi? Bu yapılan yola bitüm 
yolu, yahut altın köprüsü demek 
daha doğru oluyor. 

Memur sözünü keserek güldü. 
Geniş göğsü, aldığı derin nefesle 
çatlak bir körük gibi gürültüler ya 
pıyordu. Kinli bir söyleyişle ilave 
et.ti: 

- Bereket versin ki ltalyanlaı· 
gözlerini açmışlardır. 

8oma ellerini uğuşturarak de
vam etti: 

- Hudutlarda işler karışıyor -
sa da yine kazanılacak para var
dır. Bu işlerin düzeleceğini san -
mıyonım. Tana gölü ne demektir. 
biliyormusunuz? Lankaşir altı 

milyon pamuk amelesi için gün -
lük ekmek demektir. 

LANKAŞIRtN AL Ti MiL YON 
PAMUK AMELESi TANA lLE 

YAŞIYOR 

Ertesi günü yine bu sabık me
mur ile görüşüyordum. Kendisi ! 

ne sordum: 
- Dün bana diyordunuz ki Lan 

kaşirin altı milyon pamuk ağacı 
Tana gölü ile yaşıyor. Bu nasıl 
şey? 

Memur gürültülü öksüı~ükten 

sonra cevap verdi: 
- Çok kolay! Mukaddes Tana 

gölünden çıkan mavi nilin suların
da cevher olarak bir nevi kil var
dır. Bu kil toprağı gübreler. Bu sa
yede Nilin kıyılarında yılda üç de
fa mahsul alınabilir. İngiliz Suda
nrnda, Habeş hududu ile Hartuın 
arasında bin kilo metrelik yerde. 

pamuk ekilir. Mısırda da böyle. Bu 
pamuklar Lankaşire gider. 

Bu sözler bana, geçen sene Su
danda gördüğüm pamuk tarlaları 
arasındaki fabrikayı hatırlattı. A 
nadan doğma çıplak, Çin ınerke~ 
bi gibi simsiyah koca vücutler, 
dağlar kadar yüksek pamuk yığın. 

tıeıe~az YUtkunduktan sonra çe 
açıldı: 

~; ~a inanmak için pek açık 
ı, ı:;, rnak lizun. Bu ~c;te tabiati -
L §eki} d~a~k}0 "'' İ 'l ~"' 

0 
-eı~ ıgı var. ngı • 

defa d hayret verici siyasası ile bir 
rııadan ~h~ etrafı gürültüye boğ . 

. lan arasında şeytanlar gibi sıçn
yorlardr. Avuç, avuç pamuklan 
alarak havaya fırlatıyorlar, son -
ra geniş geniş ncf es alıyorlar, bir 
dakika işe ara veııniyorlardı. O 
zaman birisi bana demişti ki: 

ıstik?ali hamlamak yolu -.. 
- Dünyada en pis iş hudur. Yer 

liler buna az zaman için dayana· 
" 

Sofya, (Özel) - Bulgar Türk 
hududünün (Mustafapafa) ya 5 
kilometrelik bir mesafedeki Mı -
ladenovo köyü yakınlarında, kafa. 
!arından biçakla kesilip öldürül .. 
müt ve aleti tenasüliyeleri eksik 
olarak bulurunuı olan iki cesetten 
maada, dünkü gün, yine ayni mev~ 
kia yakın bir yerde ayni veçhile 
öldürülüp bir hendeğe tekerlen -
mit olarak bir ceset daha meyda -
na çıkanlmıtbr. 

Evvelce de tahmin edildiğine 
göre bu zavallılann hududü pasa
portsuz geçerek gitmek isteyen ha 
zı Türkler olup, huduttaki kaçak 
çıla'r' tarafıifC:lari par&Jarına tama. 
en öldürüldfrkleri zannedilmekt~ 
dir~ Tahkikat devam etmektedir. 

Bu cümleden olmak üzeı·e ha -
yındrrlıık bakanlığmın ·üç. senelik 
planı içerisillide bulunan Ordu
Fasta yolundaki 65 kilometre a . 
çıklığında betonarme köprünün 

Bütün bu köprülere ihale edil . 
mek üzere olan Adapazarı-Bolu yo 

lundaki Sakarya üze:nden geçen 
a\oşap ki;pü y ·"ine 'apılacak be
ton bir kö:ll'Ü ile Kızıl ırmağın 

mansabından biraz yukarda bu . 
lunan diğer bir ahşap köprü yerine 
yapılacak yine beton bir köprü 

ve Malatya-Elaziz yolundll1<i Me· 
mikin köprüaü iJe Ankara-Kızıl -
ca hamam yolu ve iz.mit· Yalova 
yolundaki Yalak dere köprüsünün 

Bir casusluk iddiası iskele ve kalıplan yapılm:ş, demir intaatıru ilave edecek olursak Bur 
sa ve Ankara vilayetlerinde diğer 
ihale edilecek olan on köprü ile 
üç senelik bayındırlık faaliyeti, 
Türkiyemi'Ze mühim mikdarda §O 

ıe köprüleri lrn.zandırmış olacak -
trr . 

S f · (0 lerinin montajı :bitirilmiş ve kemer o ya, zel) - Burgazda, Bul 
gar tabaa.sı Türklerden avukat lı netonu dökülmiiftür. Muğla-Feti. 
mail Celilof ile dört arkadaıı Bul- ye yoluında:ki Dala.ma.n çayı üze -
gariıtana komfu bir memlekete rinden geçecek ve betcnanne ya -
(casusluk) etmekle müttehim oJ.a pılacak köprünün de iki kenar a
rak, dör, be, aydanberi mevkuf . yak in~aatı tamam1anmıttrr. Di · 

turlar. Bunların muhakemesine bu - --
ayın ortalarında bakdmağa baıla gnıplar halinde Filistine hicret ~t 
nacaktır. mektedirler. Geçenlerde, Bulgar11 

Isparta belediye 
meclisinde 

Bulgar Yahudileri 
Sofya, (Özel) - Bulgaristan • 

da olan muıevilerden birçoklan, 

biliyorlar. Daha ziyade çalışırlar . 
sa verem oluyorlar. 

Ben bunlan düşünürken, me . 
mur sözüne devam ediyordu: 

- İtalyanlar Habeşistanı ele 
geçirirlerse, Tana gölünün mucize 
li sulannr kendi yeni müstemli . 
kelerine çevireceklerdir. Şüphe . 
siz !ngilterenin keyfi için, ele ge
çirdikleri verleri mamur etmekten . 
vazgeçecek değillerdir. !şte o za-
man Sudan ölür, ve İngiltere de 
pamuk işinde çalışan altı milyon 
!ngiliz ekmeksiz kalır. Bu övle an-. 
lat-amazlıkdır ki, diizclmesi için 
ancak ... 

Memurun bana. yavaşça söyledi
ği ''ancak dökülmek lazımdır,, sö 
züni.i işittim. Adam ilfıve etti: 

- Ben kandan korkmuyoıum. 
O kadar çok gördüm ki!... 

Gözlerim havrctle acrldr. Me . . -
murdan izahat vermP...~ini istedim. 
Söyledi: 

- Canım, Tana gölü kıyıların
da bu işler eski Bahiis ayinlarina 
benzer. 

- Peki, anlatsanrz a ! ... 
(Arkası var) 

· tandaki yahudiler lideri Farhi ile 
birlikte (Çar Ferdinand) vapu . 
rile kalabalrk bir grup Filistine ha 
reket etmitti. Şimdi de ikinci bir 
grup harekete hazırlanma-ktadır. 

Şimdiye le-dar Bulgaristandan 
Filiıtine giden yahudilerin sayısı 
beş bini geçmiıtir. 

Sovyet ler ;çin 
çalışıyorlarmıı 

tsparta, 8 (A.A.) - Şarbay ku 
rulu yıllık ikinci toplantısını bu • 
gün yapmış ve encümenlerden ke
sim hesap çizelgelerini inceleme 
raporlanın gözden geçirerek onay 
lamıştır. Şarm bayındırlık işleri • 
ne ait çalıııma raporunun tanzim 
ve tatbikini kararlaştırmış ayın 11 
inde toplanmak üzere dağılmış • 
tır. 

Sofya, (Özel) - Romen poataha İıt~nbul B~lediqesi 
Bugün saat 15 te 

Çocuk tiyatroıu 

akıam saat 20 de 

nelerinde çalıtmakta olan memur- Sehir1i'yatrosu 
lardan, lvan Tevkeliyef, Bor. Ma- ıııııı ı ıııııı 
kidonof, ve Bokçe Daçef ile 

Jelaıkof Sovyet Rusya lehine ca-

1 
tualuk etmekle müttehim olarak 
mevkufturlar. 111 

ıaz,caz 

Yazan: Ekrem 

Reşit. Besteliyen 

Cemal Reşit. Askeri mahkemede birkaç gün- lllllf lll 
denberi bunların muhakemeleri 

·---------------------~~ 
yapılmaktadır. Dinlenen ~bitler F R AN S 1 z T I y AT R OSU 
bu dört Bulgarın casusluk etmiş ol 

duklarım söylemişlerdir. Muha · s ÜRE YY A -
keme daha dört, beş gi.in sürecek- Q pereti 
tir. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
Şelı=adebaşı 'J lf Rf'1N Tiyatrosunda 

Bu gece sunl 20.:lJ " · 
matine ı:; tc 

l//SSEI Ş.tlıl 
Meşhur vod\"il 3 pc. 
Yakında: HAMLE'l 

Her tarafa tramvay 
Telefon: 22127 

Bugün matine 16 da, ve suvare 
20,30 da 

BAY - BAYAN 
Büyük Opt>ret 

Yazanlar: Mrıhmut Yesari ve Nerdet 
IUişt~. l\liizik: Sezai ,.e Sc,· . 
fctti11 A af. Gişe gündüz açıktır. Te. 
leron: 41819 • 

11 Sontc •rin Pa-zartesi akş:-mı .. 
11.11,/i OPERETiNiN 

Uuruluş galwu 11ürprizleri • 



Hikaye Benim olmıyan köpek! Yazan: 
Mark Tüvcyn 

ı: 1 s. A. N. A. T. 

l ı Bay - Bayan opereti 
ironi yapmakta Framız Ana -( 

tol Franı ve lngiliz Börnar Şovlaı 
bir ayarda şayılan Amerikalı mu· 
harrir Mark Tüveyn, başından 
geçen hadiıeleri alaylı bir tarzda 
ve hikaye gibi anlatmaktan hoılcr 
nır. Onun kendi hayatını böyle 
anlatı§ yollu yazılar.ndan biri de, 
§Udur: 

V aıingtondaydım. Gençtim. 
Hayatımda çok defa olduğu gibi, 
o zaman da metelik tubnuyor · 
dum. Bilmem, bu kadarla ne ka • 
dar sıkıntı içinde kıvrandığımı 

anlatabilmiş oluyor muyum? ls · 
terseniz sözüme daha vuzuh vere · 
yim. Açtım. Karnım zılçalıyordu . 

Fakir, cebinde parası yok; aç. mi· 
desinde bir lokma eicmek yok 
Paras:zlıktan kıvranan bir adam. 
lıte o, ben! Kim? Ben, tim dik\ 
Mark Tüveyn! 

Kaldırım sürtiiyordum. Bir a · 
ralık, yolum büyük bir otelin önü·· 
ne düştü. Otelin ismini, müsaı.de· 
nizle kendime saklıyayım. Çünkü. 
ben o zaman bu otelin kaldırımın· 
da, kapısı önünde cebi boş, mide-
si boş, beklediğimi, yahut 
da pineklediğimi açığa vur 

sından da sözüme fU sözü kattım: 
- Eğer bana üç dolar bah§İf 

verirseniz, size köpeğinizi hemen 
getiririm! 

Sevilen köpe!< kaybolursa, tek• 
rar ele geçirmek için üç dolarcık 
bahtit esirgenir mi hiç? Hele in · 
sanın cebi dolu olursa! Hülasa! 
bu adamın avucuma saydığı üç 
doları aldım, otele girip generale 
demin benim &Vl.;cuma saydığı üç 
do:arı geri vererek, köpeğimi,. .. 
pardon, köpeği reri isteclim. Ge -
neralin kendini toparlamasına 

vakit bırakmadan, süslü tasma • 
sından çeke çeke diıarıya çıkar · 
dım ve asıl sahibine teslim ettim: 

- işte köpeğiniz, buyurun! 1 
- Size nasıl teşekkür edeceği-

Hatada bir -----Dünya sıyasasına 
toplu bir bakış 

(Uıtyanı 1 nci de) 

maktan çekiniyorum, ama Dtelci 
beU .. ; de böyle düşünmez. Benim 
söylemeğe utandığım ıey, onca 
söylenmesi yersiz bir ıey olabi -
lir. Büyük otelin sahibi, ben vak• 
tiyte Mark Tüveyni, otelimin ka· 
pısma kadar gelip aç bir halde 
bekliyen Mark Tüveyni, o halde 
bırakmışım, ha! Ne ayıp! Benim 
hesabıma bunun şuyuu, vukuun - . 
dn;. beter_, diye bunu bugün t.er • 
kedn öğrenmesinden utanç du • 
y:-.r. Adamcağızm otelinin ıerefi
n! koruynlım, rnüsaadenh.le ! 

(14) ikinci teşrin günü yapılacak o • 
lan saylav seçimi neticelenmedikçe, 
BaldYin hükumetinin kendi partisi • 
nin yeni mecliste nasıl bir meYkii ola
cağını iyice anlamadıkça Habeş me • 
selesinde şu Yeya bu şekilde bir ka -
rar almac;ına ihtimal verilemez. O
nun için bugünlerdeki diplomasi mü
zakerelerin cereyanı ile Habeş mese
lesinin varacağı akibet tayin oluna • 
maz. Kaldı ki seçim işlerinin bugüne 
kadar verdiği neticeye göre Habeş 

me.c;ele.sinin anlaşmadan ziyade zecri 
tedbire doğru gittiğine hükmetmek 
daha doğrudur • • 

Yunan kralı ı·e lngiltcre 

Yunanistanda kra11rk rejimi kesin O· 

Jarak yeniden tesis edildi. Hadisele -
rin bu neticeye Yaracağı şüphesizdi. 

Bununla beraber bazı Fransız gaze • 
teleri Yunanistanda krallığın bu de • 
faki gelişinde İngiliz siyasasının da 
bir mevkii ve tesiri olduğunu iddia 
etmektedir. Buna dair bir fikir nr • 
mek için <Le Jour) gazetesinin yaz • 
dığı şu satırları olduğu gibi dilimize 
~eYiriyoruz: 

Her ne halse. ben otel kapısın• 
da, kaldırım Ü5Wnde, Acaba ne 
yap;;o.ım, nMrl etsem, diye süt dök 
müt kedi gibi düşünüp dururken, 
lilks bir av köpeği yanıma geldi, 
ayAklarımın ucuna boylu boyun · 
ca yatıp uzandı. Sanki ben onun 
asil efendisiyim Je benden iltifat 
bekliyordu zavallı! Ben ona bakı• 
yordum, o da bana.. Kar~ılıklı 
bakıımalar ! Fakat, biribirimize. 
hi~ değilse birimiz birimjze fay · 
(!alı olabilir miydik ki?. Ve bu 
takdirde, kim kime ve ı:asıl? O 
'ft.Ziyette her halde onun bana 
yardım etmesi yakışık alırdı. Ben, 
ondan daha ziycıcie yardıma muh · 
taçtım. Evet, köpeğin yardımına 
muhtaç bulunuyordum VP. köpek. .. 
yardım etti ban:ı ! 

Otele gelen heybetli bir gene -
ral, yağız atından iner ~r.mez lüks 
av köpeğini gördü, derhal gözü • 
ne kestirdi, hızla bana doğru yü · 
rüyüp, şöyle dedi: 

- Bu köpeği bana satınız. Ho .. 
§Uhla gitti. Size üç do!ar veriyo · 
runı! 

Pazıu-lığa girişmedeu pazarlı

ğın sonu! Olur pişkin a,fam de • 
ğild'i bu general! Fakat, ben de 
pitkinlikte ondan aıağı kalma · 
dım. Kabul mu? Kabul! Ver pa -
rayı, al köpeği! General ganime• 
tini sürükliyerek, galip bir kuman 
dan tavriyle, otele girdi. Çil çil üç 
doiar da benim =ehime ! 

Derken, daha soluk almadan 
sivil bir adam göründü. Bana te
laıla sordu: 

- Buradan !;iks bir av köpe • 
jinin ıeçtiğini gördünüz mü? 

Siz olsanız ne cevap verirsi · 
niz? Ben, müsbet cevap verdim. 
Md.Ai1111a hükmetmeyin, arka-} 

"Yunanistanda ,·uku bulan rejim 
değişikliği uzun zamandanberi bu 
melekette halk tabakasına ait fikir 
değişmesinin eseri olduğu gibi iki ay 
enel bir generaller grupu tarafından 
nrilen bir kararın neticesidir. Eğer 
Yun:ın generalleri böyle vaktinden 
Ye geneloydan en·el ı-ejimi değiştir • 
mek kararı vermişlerse hiç şüphesiz 

yiiksek bir makamdan ~ica edilmiş o
lacaktır. Bu yüksek makam da Lon · 
dradadır. Bazılarının dediği gibi Yu
nanistanda kral Jorj'un saltanatı hu 
memleketin lngilterenin emrine tabi 
bir hükumet şekline gelmesine h.aş -
langıç teşkil edeceğini iddia etmiye • 
lim. Fakat şunu da kabul etmek la • 
zımdır ki Kondilisin hükumet darbesi 
ile Yunanistanda yapılan gcneloy Yu· 
nan sahillerinin Akdenizde İngiliz do· 
nanması için kıymeti takdir edilemi
yecek derecede önem aldığı bir zama 
na rn.stgelmistir. Bundan ba:ka kral 
Jorj'un menfi bulunduğu zamanda 
lngilterc tarafından kendisine hüsnü 
kabul gösterilmiş olması tabii olarak 
iki memleket arasındaki miinasebatı 
daha ziyade yaklaştırmağa. hizmet e· 
deceği gibi bu durum kral i~in Yun~\· 
nistanda ayrıc.a bir kunet Ye nüfuz 
temin edecektir. Yunan hadisesi gös · 
teriyor ki son günlerde Akdeniz mu • 
hitinde İtalyan faşizmi aleyhine inki 
şaf etmekte olan icraatı el altından 
ve bir dereceye kadar teferrüatı ba • 
kımından İngiltere hazırlamıştır. . 

lngiltere ile YunanL"tan arasındaki 
müna.sebat bu sekilde inki~af ederken 
Portekizin öteden beri lngiltere ile çok ı 
samimi miittefik olduğunu, lngiliz -
ispanya münasebatının gittikçe daha 
ziyade iyileşmekte bulunduğunu, ha -
rfd ve bahrt meselelerde İngiliz siya· 
sasının Rransa iizerinde icra ettiğf 
tazyikleri, nihayet 1\fı~ır kıt'a~ı üze • 
rinde emsali gtirü1memiş bir ftkilde 

mi bilemiyorum? Bin teıekkür ! 
Bence bin kuru teşekkür lü · 

zumsuzdu. Ogün için, üç dolar, 
daha tercihe değerdi. Anlattığım 
bu sahici hikayt"ye ne elersiniz? 
Beni ayıplıyor musunuz? .. Cevap 
olarak ne dediğinizi işitmeyi~im, 
işitmekten bin kat iyidir. ihtimal! 

Bütün hayatımda köpek alım 
sabmı yaparak, ~öpek yüzünden 
para kazanışım, yalnız hir defa · 
dır. Bunu gözetip beni biraz ol . 
sun mazur görürsünüz. O da ihti· 
mal, ya!. Her ne halse, iıte .genç· 
likte başımdan geçen h&diseler . 
den biri bu! Bu anlatmaktan hic;. 
mi hiç sıkılmadığım! 

Ve bu da bana para kazandır 
dı ! 

Kömür bayramı 
Dün, Zongul -lakta; memleketi 

mizde kömür bulunuıunun 107 
nci yılı, törenle kutlulc..nmışbr. 

Kömür 1829 yılında ıu suretle bu
lunmuştu: 

Uzun Mehmet isminde bir Zon• 
guldakh, askerken harp gemile • 
rinde gördüğü bu kömürii, mem · 
leketine dönünc~ aramağa başla• 
mı~tır. Nihayet bir gün tesadüfen 
sel taşları arasında kömür parça 
lan sonra da koptukları damar -
lan bulmuştur. 

Buradan kopardığı parçaları. 

bu fakir köylü yaya olart!.k Is tan 
bula, saraya getirmi§tİr. Kömfü 
olduğu anlaşılınca kendisine :kra· 
miye verilmit ve kaydc hayat ıar· 
tiyle maaı da bağlanmıtlır. 

Bay - Bayan operetinden iki 

Süreyya opereti mevsimin ikin
ci operetini Bay Mahmut Yesari 
ile Necdet Rüştü tarafından yazı· 
lan, Seyfeddin ve Sezai Asaf kar-
deşler tarafmdan bestelenen ''Bay. 
Bayan,, opereti ile verdi. 

Birkaç gündür Fransız tiyatro -
sunda ortaya konan bu eserin mu 
vaff ak olunmuş tarafları da var -
dır, muvaffak olunmamış tarafla
n da. Bunun içindir ki, seyircile · 
rin kapıdan çıkarken birbirine zıd 
iki tesir altında kaldıkları daha 
doğrusu ikiye ayrıldıkları görülü
yor. Operette mevzu ikinçi plan
da sayılmakla ~raber, mevzuun i . 

görünüş ve Bayan Hicran 

yi i~lenrniş olması muhakkak ~ 
S 

, .. 
esere çok şeyler kazandırır. \1 

tibarla muharrirlerinin esas itib."' 
. ı~· 

rile hoş olan mevzuu daha iY1 

lemeleri hiç şüphesiz kendi lehle-

rine olacaktı. . ·"et 
Mesela, üçüncü perdenin, dıg ı 

1.3lıf perdeler yanmda çok kısa ~ . 
bir eksikliktir. Bayılan preoe;•1 

seyirciler arasında uzun boylu ~ 
}aştırmak ta göze kulağa bot ıS 
mıyor. , , 

Lakin bu yüzden :r;au Ur aJam 

Müzik ve temsil cihetine geht1
11 

ce bunlann ikisi de iyidir. Ba1şl< 
Şaziye ile lr:ma eseri kurta.ı1l~ 
derecede muvaf fa:k o~ 

_...;_,...~...,..,...__,.~~~,........,=-'..,......-=..,,....,.-~-:-~----~-

krskanılmıt ve zehirlenmi~tir. ş ı • 
Bu hakikati, Zongufd~k Halke· OV a ye y} taklit edenlet 

vi 1932 de bulmut ve Uzun Meh -
met namına bir abide d;kilmittir Mor~s Şöval· 

Bununla beraber muhtelif saf yenin öyle tavır· f 
balar geçiren mcıden havzası, an• 
cak Cumuriyette önemi; bir halt> 
getirilmiştir. 

bir lngiliz agkeri işgalinin teşkilat -
lanmağa başladığını unutmamak la -
zımdır . ., 

Habeş meııelesi ve Almanya 

(51) deylet Cenenede ltalyaya kar· 
şı Habeşistana tecavüz etmiş , .e Ulus· 
Jar Sosyetesi paktını tanımamış biı: 
deylet sıfatile ekonomik zecri tedbir
ler hazırhyor. nu tedbirlerin (lS) 
ikinci teşrinden itibarrn tatbikine ba~ 
)anacaktır. Bu me~elede en ~ok dik . 
kati uyandıran nokta Anupada Al • 
manyanın alacağı durum olduğuna 

~üphe yoktur. 

Almanya 7ccri tedbirlere i)tirak 
etmek is temiyor. Buna sebep olarak 
da Almanya deYlet adamları kendi -
terinin bitaraf olduklarını ilt"riye sü
rüyor. Resmi Ye yük~ek bir sıfatr hai7. 
olan bir Alman ~.ahsiyeti hu mseleden 
bahsederek gazetecilere şöyle demi!j -
tir: 

- Biz Habe;;; meselesinde tamamik 
bitaraf kalacağız. Başlia de,·letler ik• 
İtalya. arasındaki ekonomik rnünase -
batın kesilme.sinden memleketimiz i · 
çin hus usi menfaatler temin etmcğc 
kalkı~nuyacağız. Bunun la heraheı 
memleketimiz he.-;ahına herhangi hiı 

zararı ve fedakarlığı da kabul etmi · 
ycceğiz. ltalyaya ı-;ilfdt \ 'C mühimmat 
,·ermek Uluslar Sosrete~i kararına 

muhalif hareket etmek demektir. Fa
kat zecri tedbirlere iştirak etmek de 
11.atya aleyhine Uluslar Rosyetesi ta· 
rafını tutmaktan l>a~J,a biı· ~er de • 
ğildir. Almanya hem Haheşistana, 

hem de ltalyaya harp malzemesi. ı;;i

Jah ve cephane göndermiyeccktir. Fa· 
kat buna mukabil Almanya gc~cn yıl· 
larrn ihracat mikdarını geçememek 
Uzere ltalyaya memddı iptidaiye ,·e 
mamul eşya gönderecektir.,. 

ASIM US 

ları, Ö} le hare -
ketleri "ardır k~ 

filmler;ni seyre 
denleriıı kendi 
sını beğenme 

mesi ke.bil de· 
ğildir. Hele ken 
dine mlhsu.; in· 
ce güH.:şJerindc 

okunan ifade 

lerden başka, 

bu gi.ılü~lerin 

kendisir.e verdi· 
ği ayrı ve bam 
başka bir sevim
~iliği hnkes bi 
lir. 

Mori; Şöval~ 

yemn 
bir de 

meşhur 
hasır 

şapkası vardır. 

Bu şapka ile ac 
tist biribirine \l 

kadar lazımdır 

ki şapkayı Şö· 

valyedt:n, Şö 
valyey\ şapka · 
dan ayırsamz i• 
kisinin de husu· 
siyetleri gidecek 
sanılır. 

Birçc..k yer 

lerde artistin 
vaziyetlerini. g• t 
yinişin~ . adım a · 
tışını, gülümsemesini taJ.lit etme 
ğe çalışanların pek çok olduğu 

göülmüştür. 

işin asıl önemli tarafı artiste 
benzemek istemenin bir ~ıcak ha• 
v.ı dalgası gibi Amerikayı kap· 
lamasıdır. Resimde gördüğüniiı: 

sevimli yıldızlardan Munyel Gor 

bile " 
· (. oleınarı • don ile Beatrıs .. }J11LI' 

• 1 · · meftunu 0 
-1111 nun 1est erınm · 11},ı 

Ş .. vlllyeııı • 
lardır. Başlarına 0 

" • J11İŞ 
k geçır . 

aynı birer hasır şap a ., di1'!et'1' 

l begeıı tı' 
ler, onun, en ço; "'e öıe 

• ı.q ctıne6 
hıı:e!-.e t!crin! l ,. • • • ı 

mitlerdir 
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Bu Hafta.. Hangi Filmleri Göreceksiniz ? 
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Zecri tedbir işine 

ateş püskürüyorlar Sinemalar, ye 
iti film göster
ftıek suretiyle 
•eıonu aralı ha· 
ı· ;r " 1 ~cf u. Fakat, 
~erıcli bakımla 
tından ! Doğru · 
'ızrıq iıterseniı. 
bıı • 

rnevsım açı~ 

ltıevıimıizdi. Dr 
lııı •ay/iye yer 
ı .... ,. d .. 
•r ıı en goç 

~lamadan, ya 
tırı §ehrin göbe 
tinden uzakla 
•~rılar tekrar in 
lıtı!den, sıcak gi
derı h~valar iyı 
Ce ıoğumac/ar; 
Iİrıerna mevsim 
telrniı sayıla · 
ltıqz. Ve bunm 
lQaına n.cakt 
Dıtrılamaz! 

Sinemacılar 
>erı· • • 

ı mevsımı af 
llıQ~ta acele C' 

~i''o · ı·ı I" r, yenı ı m • 

"Sevmek güneh mı'!,, filmin<k 
Norma Şerer Fredrik l\larşla yu -
karrda, Çarls Loğton. 

"ltalya, harp müttefikleri tara
fından hazırlanan bu suikastı 

asla unutmayacaktır.,, 

, Jtalyan de/eqeleri 50 milyon varil petrol 
satın almak için pazarlığa giriştiler 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havasa· 
' jansı aytarı bildiriyor: 

Uluslar sosyetesi çevenleri, l • 
ıalyaya karşı alınacak zecri ted -
birlere muhtemel bir iştirak hak -
kında üye olmıyan devletlerin ce· 
vaplarını çözelemektedirler. 

Amerikanın cevabı cesaret ve· 
rici telakki edilmeb.-tedir. Buna 
kar§ı Brezilya tam bir hareket öz· 
gürlüğü muhafaza etmek istemek
tedir. Cenevredeki konsolos vatı
tasile gayri resmi bir cevap ver · 
miş olan Almanyanın ve cevaba 
resmi bir mahiyet verip vermiye · 

' ceği hakkında malumat mevcut 
değildir. 

olan neticelerinin ne ehemmiyeti 
var. Bunun mes'uliyeti, bu zecri 
tedbirleri gözü kararmı§ bir kudu
ruıla ihdas edenlere racidir. 

lT AL YAN T ALEBENlN Nü
MA YlŞI 

Napoli, 8 (A.A.) - Bir çok, la 
lehe, dün §ehir sokaklarında do • 
laşarak, halkı zecri tedbirlere İ§ • 

tirak eden devletlerin mallarmı 

boykot etmeğe çağırmı~hr. Ciddi 
hiç bir hadise olmamı§tır. 

$ 

lTAL YADA DÜKKANLAR 
YEDiDE KAP ANACAK 

~ HÖ•termeğe 
tll"İf rnekle mev
ti'>li açtık, sanıyorlar. Bu acele ecfif, ne dereceye kadar lehlerine o!uyor? Bunun cevabını, kencfilerı 
lte'lflilerine verebilirler. Biz, hakiki manasiyle sinema mevsimine henüz girdiğimiz kanaatincl~yiz. Ge
~rı rnevıimde olduğu gibi, bu mevsimde ele yeni filmlerin 1'aııl olduğunu her halta anlatarak, tam bir 
to:rallıkla clürüıt tenkitler ortaya koymak yolunda yürümeğe bu halta bcqlıyoruz. Okurlarımız, ge· 

~erı mevsimdeki tenkitlerimizi çok laycfalı bulmuılar, •empati ile karıılaml§lardı. Şimdi bu sütunlar
~Q Ycızılanlar, mevsimin ilk film tenkitlericlir. Yeni mev•imcle bu yolda attığımız ilk adım l 

Japon hükUmeti, sorgulara 
cevap vermek niyetinde olduğuna 
dair Uluslar sosyetesi nezdinde 
hiçbir bildirim yapmamıştır. 

Roma, 8 (A.A.) - Daireler, 6 
da tatil ettiklerinden, sendika kon 
f ederasyonlan, elektrik sarfiyatı • 
nı azaltmak üzere dükkanların 7 
de yapanmaları imkanını ara§tır • 
maktadırlar. 

AMERiKA SIP ARJŞ KABUL 
ETMiYOR 

iT AL YADA SiLAH ALTINA ÇA 
GIRILAN ONBAŞILAR 

Va§İngton, 8 (A.A.) -Jtalyan Roma, 8 (A.A.) - Resmi ga· 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~.~~~-~~~~~~~~ ~~m~~~~~Gl~ ~ze~1 19~1910~•ri~~m 4 
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1 ,:,·Ks~ar~rvt .. as_li!!.l!.amr~ısn!..."~b!!." I: it-mit-,,nde Amerikan firması nezdinde mühim dan, istihkam, piyade, topçu ve o· ... ... mikdarda asker çizmesi için, yap· tomobil sınıflarına mensup onba • 
mak istediği sipariş, Ruzvelt'in ~ıları 30 günlük bir talim devre -

~ilmde tiyatronun 
tesiri? Dehşeti 

' I tavsiyesi üzerine reddedilmiştir. sine daveteden bir kararname yapıl kupkuru bir vak a var• Bu tavsiyeden ötürü, mevzuu maktadır. Bunlar, talimden sonra 
bahis firma, gerek muharip ülke· çavuş rütbesi alacaklarClır. 

"Saray,, sinemasındaki "Kartal. 
larm ölümü,, filmine mevzu veren, 

~~~!elek,, sinemasında "Sevmek, Jorj Deparbın bir romanıdır. Kos
j"'ta? mı?,, ismi altında gösteri - tüme bir film: Vak'a 1822 sene -
~etı .fıhnin mevzuu, Rudolf Besi . sinde geçiyor. Vak'a? .. Napolyon 
~~ bir piyesinden alınmıştır. Bonapart Scnt Elende ölmÜ§tür. 
~ e\"zuu bir sahne eserinden, "Mis Fransada mcnkı1p Bonapaıtçılar, 
ı:rnet,, isimli sahne eserinden a- ınenkfış oluşun acısiyle hTallık rc
k~ bir film! Tarih 1845, film jimine karşr bir komplo hazırlıyor 
~Unıe.... lar. On sekizinci Luinin yeriı e Na 
~ 'lıncte saluıe eserinin tesiıi? Deh polyonun oğlunu tahta çıkaracak
d!L... sanki sinemada değil de tiyatru lar. lşi b~c;;araımyorlar, ele geçi -
~ız. Düşünün, hayli uzunca o- yorlar, kurşuna diziliyorlar. Vak' 
~ fılrnde, süreksiz bazı saf hala - a işte bundan ibaret! 
~geçtiği yerleri hesaba katmaz. l\fovzu, göıiilüyor, ki, kupkuıu
~e bz, sahne hemen hep ayni ev dur. Hele umumu alakalandıracak 
~ot\ ?J. evdeki bir salondur. Baş mahiyette olmaktan çok uzaktır. 
dtrı, erdeki üç yıldızdan biri, ka . İmparatorluk ve krallık taraflıla
ltıl ~11dız da filmin büyük biı' kı:s- nnın karşılıkh uğraşmasr, Bona -
~Q~da hasta döşeğinde, yerinden partçılarm Burboncularla müca · 
ıq kaıuıyacak halde! üstelik mev delesi. Hepsi bu, aşağı yukarı! 'fa 
~e~ eksantrik yaradılmış, deli - bii işin içine bir parçacık sevgi de 
ltt~ ınütchakkim bir babanın, karıştn1lmış ! 
~Ve erkek çocuklarını ağır bas. Piyer Renuvar, Konstan Remi 
w~ ~ltında şiddetle ezişi, en kü - ve baska bazı artistlerin rol aldık
~lYa 1eeıinden sevi§melerine varın ları b~ filimde, nisbeten göze gö -

b adar her şeylerine karışma- ünür tek kadın var. Bu kadm rolü 
% u s~r~tıc onlan bunaltışı ! Bir nü de, Anni Düko yapıyor. Geçen 
~l~hhiı, derinden derine bir ruh sinema mevsiminde ilk gösterilişi 
\~ 1 ~.!.Yak' ası dümdüz ve ya · "Tiirk,, sinemasında olan "Düş -
Gah;ıı111Scn böyle bir mevzuun man elinde esir,, filminde oldu · 
oı~Ye k?nulması bile, muvaffak ğu gibi, hemen hemen tek kadın. 
~~lt t ~ehlıkeye uğratıcı bir ha - Hayır, biraz daha ba.~ka türlü! 
ba.t~ t~ Filme alınması, bir kat, Arada hiç bir fark yok değil! ... 

'l1 t kat daha tehlikeli! Kadını az olan filim! Herkes, 
~iıeJ~ro ve bilha~ film seyir - umumiyetle bunun zıddına alı~tı
'eyre~e en çoğu, böyle bir filmi ğı iç.in, bir kere bunu yadırgar. 
giıı rken sıkılır Bereket ver · A k d k ·ı 1 l \> , artistle · . ma, a m az veya ço · ı 1ma o u 
ll.ffak. N r rollende pek mu - narak san'at eseri ortaya konula. 

~ll, 111rea~~a Şerer, Çarls Log - maz mı?. Konulabilir, şüphesiz, 
lıtılara l\iarş baş rollerde ve ~·rm••••-nnıımınm1111Rın111unıımınmnımnunmımrmMUıınnııııı111ınınm1tnnıın 
~d a~ başkaları da küçük rol- yebilir. Artistlik tarafmı,gözöniin
bııa.ki e hiç illi hiç aksamıyorlar. de tutanlaıı ! Bu gözöniindc tutul
hşlı ~ Çok beniınsejişli, kavra - mazsa, ... bu rnevzuun filmini ve 
~tılandYnuyorlar. Sonra muhiti hatta piyesini seyredecek yerde, 
~~ciıetin.7 da .ustahklr. Film, sc- romanımsı yazılmışım, en iyisi 

en bir kısmının sürekli- novclini okumak tercih edilir! 

fakat bu bir alışkanlığa uymıyan Ier için ve gerek muharip ülkele • 
davranış olacağına göre, bu işi ha- re yeniden ihracatta bulunacak 
şarınak çok güçtür. Erkek artist- diğer ülkeler için hiç bir sipariş 
lerin zati oynayış kabiliyetleri ne kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 
olursa olsun, seyirci, yadırgayış . iT AL YAN GAZETESİ ATES PÜS 
tan kolay kolay alıkonulamaz! KÜRÜYOR ~ 

Oteki filidm i~in_ko zBaman to1~ • Roma, 8 (A.A.) _ Curnale 
tan berbat emıstı ·. una ge ın - d'lt 1• t . . . ~ . . k a ıa gaze esı yazıyor: 
ce, ... bunun ıcm aynı şeyı deme · C d t rı· d"l A 4 

• • d ~. enevre e e ıp e ı en zecrı 
verinde olma7..sa da, ıy1 e degıl · t db" 1 d b" · lt 1 ı 
~ . ~ . . b'. e ır er en ırı, a yan aıne e 
dır. dogrusu ! Başka, heı şevı ıı k""tl ı · · k k · , k;:f. d u e erının e me parasına manı 
tarafa brrakalm1, vak ası, ~a ı e ı k · · b" k d .. t · ·· d b. o ma ıçın ır ço en us rı mu • 
recede enteresan olmuyan, ar ır esseselerini kapamaya matuftur. 
çerçeve içerisiııde kalan kuru,.... Binaenaleyh İtalyan halkım açh • 
kupkuru bir vak'a! ğa mahkum' etmek için ltalyanın 
.•Vıldız.,da: 
--- ._. ~ zw:ı ._ 

"Aşk gecesi,,nde 
ses dolgunluğu! 

"Yıldız,, sinemasındaki "Bir 
aı:;k gecesi filmi, bol tagannisi O· 

:ı. " 

lan bir filmdir. Tuliyo Karminati 
ile birlikte oymyan Greys Mur, 
N evyorkun Metropolitan opera · 
smda sesini dinleten Primadon -
na, muhtelif opera ha\•alarını söy 
lüyor. 

Kadın bir şes artistinin yetiş · 
mesini ve sevgisini nıevzu olarak 
alan bu filmde, taganniye sık ~ık 
vesileler veren basit vak'a da. der 
liloplu kuıulmuştur. Ses ve müzik 
tarafı dolgun olduğu gibi, vak'ası 
da can sıkımyan bir film ... Böyle 
birfilm, hemen herkese zevk verici 
filmler arasında yer tutar. Bizim 
hoşumuza giden bir filmdir! 

.,Türk,.de --- --
"Vonder Bar,,ın 
güzellikleri! 
"Türk, tiinemasmdaki film 

''Vondeı· Bor,, adını taşıyor. Bu 
bir revü fil midir. N atiıl bir revü 1 

fakirliği istismar edilmek isteni • 
yor. İtalya, eski harp müttefikleri 
tarafından şevk ile hazırlanmı§ o· 
lan bu suikasti asla unutmıyacak · 
tır. Cenevrede kurulan tethiş re • 
jimi İtalyayı ne korkutabilir ne de 
onu cebren hüküm altına alabilir. 
Bu suikastin Avrupa ve cihan için 

"UttJfJH1UllllUllUIUllHOIHllltUlllUUIUllnmlt11111HlllllJDtn"lllJUIUUllllmruaımınıumm 

filmi? Tarzmdakilerin en iyile . 
rinclen biri. Bu muhakkak! 

Filmde revü seyretmekten hoş -
lanan, bu filnı<len epice zevk alır. 
Güzel havalar, güzel ~arkılar, gü. 
zcl danslar, güzel kadınlar, ... mı -
hassa göze çarpan revü şekilleniş 
}erine işaret etmek de yerindedir! 

Bir revü filmi için, mevzu da f e 
na değil. Basit olmakla beraber 
böyle bir film için elverişli, uygun. 
Dolores Del Riyo, Key Fransis, 
Fifi D'Orsey, Guy Kibbe, Dik Po
''el, Hol Le Roy, Rikardo K~'lcz, 
Hug Herbert, Al Jolson, bu film
de görünen yıldızlardan belli baş
lılarıdır. Al Jolsonun, bütün filmi 
çekip çeviıici, bütiin parçaları der 
leyip toplayıcı, kıvrak, çalfık, ha -
reketli oynayışını aynca not et . 
ıneden geçmemek gerek! O. bu 
iihnin ıuhu, filme tam mfına-=i1 e 
hfıkimdir! 

iT AL YAYA YAPILAN PETROL 
lHRACATI YÜZDE AL Ti YÜZ 

ARTMIŞ 

Vaşington, 8 (A.A.) - Tecim 
bakanlığı, 1935 yılının ağustos ve 
eylul ayları içinde balyaya ya • 
pılan petrol ihracatının 1934 yılı· 
nın ayni aylarına niıbetle yüzde 
altr yüz arttığını bildirmektedir. 

lT ALYA 50 MlL YON V ARlL 
PETROL P AZARLic.1'.ilNA Gl-

RlŞTl . 

Dallaı, • Teksas 8 '(A.A.) -
Taymis Herald gazeteıi, ltalyan 
memurlarmm ltalya ordusu· için 
elli ·milyon varil petrol mübaya • 
asını konuımakta olduklarını bil • 
diriyor. Teklif edilen fiyat Taril 
başına bir dolar 15 çenttir ..;e bu 
petrol evvela Almanyaya gö-.,deri 
lecek ve oradan Avusturya yolu i· 
le ltalyaya sevkedilecektir. 

MEKS1KANIN lHRACINl YA • 
SAK EITIGl EŞYA 

Meksiko, 8 (A.A.) - lta.lya • 
ya ihracı yasak edilen e§ya liıte • 
si dün resmi gazetede çıkmı§ ve 
derhal mer'iyete girmiştir. Bu ef -
yanın batlıcacalarr şunlardır: Hay 
vana t, demir, kauçuk, hususi çe • 
likler, alominyom, manganez, ni • 
kel, krom; kalay. 

HABEŞJSTANA YAPILAN 
YARDIMLAR \ 

Kahire, 8, .(A.A.) - Bildirildi
ğine göre, "Ha.beıistanı müdafaa 
komitesi,, ya.rdmı menbalarmı art 
trrmak için bu sefer Süleyman pa
şayı önemli bankalarla tecim ve 
endüstri sosyeteleri direktörlerini 
ziyaret ederek iane toplamağa. me 
mur temi§tİr. 

Komite yakında Habe~İstana 
yeni tıbbi hayctler gönderileceği
ni bildirmekıedU-. 
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• 
M zo·~ 

'İyarıbekir yeni değişme ve Manyas gölü kıyısında 
yükselme devrine giriyor,,, 

Demiryolu - Kültür - Sağlık - ihrac-;-t maddeleri 
Sanayi hayatı - Bankalar 

Kanunda görülen değişiklikler- Çarşaf 
ve erkekten kaçma • ikizler 

Yukarda genel i•pehter Abidin Ôımen, komutan lr.orgeneral Gali!> 
Cümuriyet bayramında; ortada D:yarbekirliler ıehirlerine gelen ilk 

trenin çevresinde; a§ağıcla yeni yapılan İ•fasyon bincı1arı. 

Diyarbekir, (Özel) - Doğu 
~nadolunun çeıitli bakımdan ö -
nemli merkezlerinden biri bulu -
nan Diyarbekir, yı!lardanberi 
hasretini çektiği demiryoluna Cü
muriyet idaresi sayesinde bugün 
kaVUfmUf bulunmaktadır; De · 
miryolunun açılması töreniyakm -
da yapılacaktır. 

Bu büyük medeni vasılaycı ka 
VUJDlU! bulunan Diyarbekir, §Üpe 

he yok ki, eline geçen bu nimetten 
mümkün elan her lür\ii faydayı 
kazanmağa çalı~acak, verimim 
hi:- kaç kal arttıracaktır. Bu mü . 
naaebetle, Diyarbekirin bugünkü 
durumu hakkında okurl&ra biraz 
malfunat vermeği f ay~alı bul
duk: 

KÜLTÜR DURUMU 

ler. Şehrin en fakir ailesi bile ço
cuğunu okutmak ihtiyacım hisset· 
mi,, mektepler üçer dörder şube 
açtıkları halde günden güne yük
selen bu ihtiyaca cevap venne ~ 
mitlerdir. Yüksek tahsilde bulu -
nan Diyarbekirlilerin ıayısı bu · 
gün yüzü geçmektedir, ~ençlerde 
sanata kartı yüksek bir heves 
vardır. Ziya Gökalp, Süleyman 
Nazif gibi büyük adamlar yeti,ti
ren bu diyarın gençleri bilgiye ve 
ilerlemeye olan istek ve kabili • 
yetlerini her vesile ile göstermek
tedirler. 

Diyarbekire hariçter. gelen 
he: hangi bir adıım, Diynrbekirde 
tatlı bir irfan havaımın esmekte 
olduğunu hisaeder. 

SACLIK DURUMU 

rileri, ipek, koza. ve ipe!di puıu .. 
dur. 

Bu maddelerden başka külli · 
yetli miktarda ağnam ihracatı da 
yapılmaktadır. Bu ihracat mad 
delerinden en çok, buğJay, arpa, 
pirinç, mazı, kitre, sadeyağ ve ha· 
dem içi ihracau yapılmaktadır. 
Bunları bizden en fazla Suriye a
lıyor. Yalnız son senelerde, Suri
ye hükumeti tarafından Türkiye 
mallarına fazla gümrük konuldu· 
ğü için talebe göre ihracat yapı -
lamıyor. 

Diyarbekirde~ yapılan ihraca -
ta nazaran ithaı.itı azdn. Mesela 
932 ıenesinde 770045 liralık itha• 
lala mukabil, 1100898 liralık ih · 
racat yapılmııtı~ ki, arac!a 330853 
lira gibi önemli bir farlı vardır. 
Müteakip yılların ihracat ve -.tha
latında da ayni ve belki daha faz· 
la farklar vardı( Hele tren Diyar
bekire geldikten sonra, bu mem -
leketin ekonomi hayatında çok 
büyük inkiıaflar görülecektir. .. 

SANAYi HAYATI 

Diyarbekirde henüz büyük sa " 
nayi hayatı inkiıaf etmemiştir. 
F r.kal "buna mul<abil kilçÜlc sana. 
yi hayatı pek ilerdedir. ·Demirci' .. 
lik, kuyumculuk, bakırcılık, taıçı" 
Jık, teıticilik, marangozluk, boya
cılık, oymacılık gibi küçük el ıan
atleriyle, Mantincilik, İpekçilik. 
kilimcilik, bezcilik gibi tesgah İ§• 
ler~ vardır. Bilhassa bunlardan 
mantin denilen ipekli lrumaşlar. 

piyasada tanınmıt ve lzmir sergi· 
sinde altın madalya almıf m.:ılla -
rımızdandır. El tezgahlarında iş • 
)enen bu kumaf lar, §arın elektriği 
bittikten sonra modern makine -
lerle, Bursa kumaılan gibi çıkar . 
tılacaktır. • 

Bunlardan ba!ka Diyarbekirde 
iki büyük un fabrikası, bir tuğla 
ve kiremit f abrikasiyle, inhisarlal' 
idareaine ait bir müskirat fahri • 
kası vardır. 

BANKALAR 

Diyarbekirde Ziraat, lı Ban . 
kalariyle, bir de Anonim Türk şir
ketine ait Diyarbckir bankası var 
drr. Bu bankanın sermayesi 75000 
liradır. Ayni zamanda bıı banka 
nın bir de buz fabrikası vardır. 

Manyas, (Anadoluda dolaşan 
genel aytc'l.nmızdan - Bandrrma 
ilçesinin kamunlanndan en önem 
lisi l\1anyastır. )3uranm toprakla· 
rı her türlü ziraate elverişli oldu · 
ğundan ahalisi çift ve çubu.klarilc 
meşguldürler. Manyas gölünü çeı · 
çevcliycn bir çok köylerin içinde 
iki tane <le (Kazak) köyü vardır. 
Bunlar göllerde bnhk avlıyarak 
geçinirler, kendi alemlerinde ve 
daimi bir ·zevk içinde yaşarlar. 
!şrete olan iptilalarilc meşhurdur· 
lar. Rakı yerine boyalı ispirtolar 
iGmektedirJer. Adet \'e ahlakları 
kimseye benzemez. Her yerd~ el · 
bisc ve kryafetlerinden derhal fa 
nılırlar. 

DEClŞIKLIKLER 
Manyasın kamunbayı buralar · 

da ün almtş bir idare adamıdır. 
Böyle bir kamunbay da Mürefte
de vardır. Dört 'ay evvel bir daha 
buraya gelmiştim. O zamandan · 
beri şimdiye kadar oldukça deği· 

şikliklcr olmuştur. Peçelerle çar · 
·şaflann kaldırılmasına karar ve · 
rilmiş olduğundan bir çok bayan~ 
lar manto y:ıptmnağa başlamış · 
lardır. Bur~da erkeklerden kaç · 
mak hususunda biiyük bir taassup 
vardı. Artık l:):1ı1ndan sonra fözle 

. ümit olunur ki bu eski ve lüzum · .. 
suz adet te ortadan kalkmış ola . 
caktır. Ka5abadaKi evlerin etra · 
fmdaki çit siperlerin kaldirı1ma · 
sına emir verilmiş olduğundan taş 
ve kerpiçten güzel duvarlar çekil· 
meğe başlanmıştır. Hükfımet ko · 
nağmm dışarı5ı srvannıış ve içeri
si, drşarısı mükemmel bir surette 

Bıı ne biçim baba 
Adanada, misline ender tesadüf 

edilen bir facia olmuş, ve babasın. 
dan gebe kalan bir kızcağız bir 
çocuk doğmınnştur. 

Elli beş yaşlarında Ahmet adl ı 

hiri geçen yıl kafayı tiitsüledikten 
sonra geceleyin özkızının koynu
na girmiştir. 

Bu mesele o vakıttan beri gizli 
kalmış, fakat on beş yaşında bu. 
lunan kız sancılanupta. bir çocuk 
doğurunca iş meydana çıkmış, 
mesele zabıtaya haber verilmiş . 
tir. 

Yakalanan Ahnıet yaptığı hu 
işi itiraf etmiştir. 

Altı çocuk babasr ve evli bir 
adam olan Ahmet, hakkmdn tutu 

Baıbakamn üiyarbekire geldi- Şehrin 11hhi durumu da olduk· iz mir işçilerinin vaziyetleri lan .inceleme kağıdile Cumul'iyet 
ği zaman Halkevi hatıra defteri • ça iyidir. Tevekküle dayanarak tetkik ediliyor genel savamanhğma veıilıniştir. 
ne yauhğı "Diyarbekir yeni gelit her hastalığı du!l.siyle geçi§tirebi- Ad d b 
me ve yükselme devrine giriyor,, leceğini sananlar bile bugün fen• lzmir, 7, (Telefonla) - lzniir- ana a İr ev çöktü 
sözü kuvvetli bir hakiknti ifade ne ve tıbbe iman etmi,Ierdir. Bu de İ§ hayatını ve işçiılerin vaziyet- Adanada, son giinlerdc.fazla ya 
etmektedir. Halkevinin yüksel< yü2 den Diyarbekirin ezeU hasta . lerini tetkik etmek üzere ekonomi ğan ynğınur]ardnn h!r evin ön ve 
zeka ve kabiliyetiyle tanınan ıe . hkiarından bulunan sıtma, tifo, bakanlığınca. yollanan heyet bu sofa kısmı birdenbfre çökınüşti.ir. 
hir, Atatürk devriminden atdığ< trahom gibi bula~ıcı he.ıtalıklar gün geldi. Bu evin içinde oturan dokuz ki17i-
inan ve hızla günden güne ilerle . yüzde seksen azaJmı§tır. Yeni ne- Kaçakçi karı koca den müre~kep aile efradı hn sıra· 
mekte, yeni hayatın icaplarına sil bize ıüven verecek bi.- sağlam· da odalarında bulunmakta olduk. 
göre yükselmektedir. Eskiden hkla yetiştirilebilmektedir. hmir, 7 (Telefonla) - Pala - lam1dan kendilerine biı- şey olma· 
sur'un tqtan kolları arasında sı • mut simsarı Yuda ve karısı Pireye ınıştır. 
kıııp kalmıı bulunan D;yarbekir, iHRACAT MADDELERi gitmek için Ege vapuruna binerler 8 l "k b • d I / 
12 yıl gibi kısa bir zaman içerisin- Diyarbekirin başlıca ik·acat ken elbiselerinde kaçak 200 alt;n: e Çl a lZ en uz" llJOr 

de her alanda özlü bir v&rhk gös~ maddeleri tunlart.lır: Buğday, ar- 3000 tirahk banknot, dolar, fra~k ,Çaınaltı tuzlasından Belç.ikaya 
termittir: pa, pirinç, sadeyağ, badtmiçi, ma- bulunmuıtu~. Kaça~sı karı ko~a 2500 ton. tuz ihraç. edilecektir. Bu 

Kadınlar- kara çarıaf ve peçe- zı, kitre, ceviz içi, pamuk, yapalı, yalcalanmı,Iar .ve adliyeye veril ı nnn için Yunan bandıralı Egeon 
yi atarak medeni kıyafete girmit•' keçi kılı, bağırıak, kösele, av de- mitlerdir. vapuru lzmfr limanına gelmiştir 

badana ettiıilmiştir. Buranın. k~ ~ 
munbayı Nebil Baranla köy ıhtı . 
yar heyeti var kuvvetlerile kaSS , 
banın bayındırlığına ve halkın rıı. 
hatça yaşamalarına calışnıald~ 

~ 0ı1 

dırlar. Kamun bay Nebil Baran .. 
rada önemli bir Yarlıktır. 0, bilt~~ 
köylerin müracaatlaıım can kU ~ 
ğile dinlemekte, sabahtan akş:l~11e 
kadar herkesin dileklerini yeıı~ıı 
getirıneğe uğra~nıahia ,.e biitll~ 
bu işlerden büyük bir zevk ~Jırt3 

tadır. 
}d· 

Bandırmadan buraya ( 46) eJ 
lometrelik bir şose vardır ve ~ . 
gün iki kamyon, yolcu ve eş)'a 8 

şımaktaclır. 

BAKKAL MURAT . tıe. 
l\Ianyasm tanınmış şahsıye 

11
t 

rinden birisi de bakkal Bay l\ftll . 
tır. Bu adam sırf kendi çalıı,,11111 ~ 
sile yer yuıi yapmıştr. (6) ç~c~ 
babasıdır. Çocuklarından ikiSl rııı 
ikiz olarak doğmuştur. Bunl~ ~ı· 
anasına hükumetçe elli lira ,·: ıı· 
mesi ve hiç olmaua köy sandığı. 
<lan ikiz cocuklara maaş bağlııtl. 

~ \1 
ması usulden iken her nası]~ iJ1 
nutulınuştur. Bu değerli anne~ 
unutulmamasını kamun ba)111 

hekleriz. 
KOY MUHTARI 

oefl 
Kasabanın nüfusu (2000) ·ye 

az oldt1ğu için burada bel~~~tİ' 
teşkilatı yoktur. Köyün i§lc.~ .!ıiit· 
yar heyeti taraf mdan goı~ ,
Muhtar degy erli bir ı:;ahsiyettırı · 

' ~ lıJ 
kıllı, kavrayışlı, çalışkan ve Jl 

vaf fakıyetli clir. ..,~ 
K. Ca11ııı 

Maraşta peçe, çarşo/~eı 
Maraş, 8 (A.A.) .- Ma~ıe· 

yerli memw·larr içtikleri ~dı j0 • 

rine getirmiş, dün halke\•J 5~ JJ) 

nunda ilbayın verdiği danslı ~ı>f 
ziyafetinde yer1i!erden 41 111~1' 9t· 
beralıerlerinde peçe ye çarŞ~ .1 ı-ı · 
nuş olduğu haldte medeni bll 1~ı; 
yafetle cşlerile gelmi~lcr ve ~ 
Janmı~lardır. .. el'· 

Maraşın uray kurultayı uYdi~ · 
ri başkanlığa müttefikan ,,er ba · 
leri bir takrirle bir ay iç.inde c::ıfl . ,,e. 
tiin hal km çarşaf ve peçeyı . ~ıı '. 
mestleri atması ve erkeklerıJ1 dlltıl 
ra beyaz donları ve sırfü~rı~ııt~ 
abaları yaza kadar çıkarnıal t-~~t~ 
teminini istemişlerdir. Bu

35 
ıoP 

uray kurultayının 8-1 ı- retle 
lantısmda göıiişülecek bu 

511~f 
bir av sonra tek pcreli ve ~1!1i' • ";;; ··rıı ,. 
h, sarı mestli hir kac!m ~o ·ııtO~ 
yeceği gibi öni.imüzd~kı_ .~ce~ 
donlu, abalı erkek görüln11Y 

tir. ı 

Muğlada tütün s01'1ı:ı' 
v rr··tiit1 • · • 

l\1ugla; 8 (A.A.) - ~ or· fi 
tışı hararetle devam edıY 11aııoıf'. 
yatlar elli ile seksen aras1 utıtl~ , 
M ilasta tütün kalımı.ınış, S3 çıtJ11' .. ı a. 
tır. Fetiyedc piyasa henu 
ımştır. 11 

1 . d .. .. salt r zm1r e uz.um .. ba 

· lzınir, S (l\.A.) - Bll~ııd~~ 
sacla 6 kuruş 87 buçuk Pİ iit# 
14 kuru~a kadar 2419 çu'r

3 

satılnuştır. 
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1 S p Q R 1 ~T-e-r!:n ~:;:~ın4_ün_cu' .. 1 Musolini'nin karısı 
Bugün 

1 amşvar takımı ilk 

seri.si tamamlandı j 
10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

' 1 Donna Raçel kimdir, nasıl qaşar 
maçını yapıyor 

Galatuaray - Tamıtvar ma • 
Çı burün Taksim stadmda, Be§ik
taı - T&mııvar maçı da yarın Şe 
ref ıtadmda yapılacaktır. Bugün 
Yaprlacak Güneı - Süleymaniye 
B takımları maçı bu münaıebetle 
tehir olunınuttur. Kuvvetli Romen 
takımile karıılatacak Galatasaray 
ve Beıiktat takmılarmııza muvaf· 
fakiyet diliyoruz. 

31 Ruin Ahmet Rqit 
32 Arist.o Metafizik Hilmi Zira 

1 

Amerikalı gazetecinin aradığı muhteşem kadın 
yerine çarşıda rastladığı kadın 33 lalcender Ha1dar Rilat 

34 K.tdm ve So~ Sabiha 

BUGÜN Y APJLACAK LiG 
MAÇLARI 

ZebriJa 
35 Danolait Ha1dar Rif· · 
36 Dinler Tuihi Hilmi 0mer 
37 Filozofi " aan'at Suud Kemal 
38 Etilr.a Aiaotla 
39 Heraldit Hardar Rifat 
40 Ruhl muciuler Cemil Sena 

Mut.Ulka almız ve okuyunuz 
lıtanbul ·Ankara cadcleai 

, 
Fener stadı: Alan gözcüsU Şazi Tez_ n saat 14,30 hakem Nuri Bosut. 

ran. Yan hakemleri: Tallt Ozıttk, Ekrem 
lstanbulspor - Anadolu B takım - Ersoy, Tahsin, Halit. 

lan saat 13,30 hakem Şazi Tezcan. Taksim stadı: Alan gözcU.sU Kemal 
Fenerbahçe - Topkapı B takım • Uçer. 

lan saat 15,15 hakem Şazi Tezcan. Sümer - Beylerbeyi A ta.kımlan 
Taksim stadı: Alan gözcüsü Saim saat 11 hakem Saim Turgut. 

'l'urgut. Beykoz - Eytip A takımları saat 
Beykoz - Eyüp B takımları saat 12,45 hakem t. M. Apak. 

13,30 hakem Saim Turgut. Siileymaniye - Gtinq A takımla-
y ARIN YAPILACAK LiG n saat 1',30 hakem HaUt Ezgü. 

MAÇLARI Yan hakemleri: Feridun Kılı~, Rrf· 

Fener stadı: Alan gözcüsü Cafer 
kr, Mehmet Alf, Samim Talu. 

{'.aratay. "KARAGOMROK,, YURDUNUN 
Ortaköy - Feneryılmaz A takım • FEVKALADE KONGRESi 

hın saat 11 hakem Şazi Tezcan. Karag{lmrtik idman yurdu yann 
• lstanbulspor - Anadolu A takım - akşam vefkalılde kongresini yapacak • 
!arı saat 12,45 hakem Sadi Karsan. tır. Bütiin azanın saat yirmide yur • 

Fenerbahçe - Topkapı A takımla· da gelmeleri rica ediliyor. 

lstanbul tahsil müdürlüğünden: 
Miikellelin l•mi Mahalleri Soltafı 
Mehmet Salahattin Kalenderbane Şebzadebatı 

No . .u 
12 
18 
14 
16 

lirQ Mık.tarı Hi11e Mıkıan 

1720 Tamamı 

Cinai J\laoali Hazıra göre 
, variJatı 
~· 923,50 

Bütün dünya hasmının Musoli· 
ninen sık sık bahsetmesi, onun ha· 
yat arkadaşının da merak edilme· 
sine, onun kim ve nasıl bir kadın 
olduğunun aranmasına sebep ol -
muştur. Kocası, bütün, dünya için 
bir "mesele" olduğu halde göze 
görünmiyen bu basit ve mütevazı 
kadın, hala köylü sınıf mdan ve 
seviyesinden ileri gitmemiş bulu -
nuyor. Çocukluğundanberi alıştığı 
hayata sımsıkı sanlan Donna Ra· 

Bayan ~lusoıininin 
hayatta öğrendiği 
en büyük ders 
beklemek ve bek
lemeyi bilmektir. 
Bütün hayatı kü
çücük evinden ı-

barettir. 1 
çel, saltanat hanedanına mahsus 
ünvanlarla tanınmaktan ve çağı · 
nlmaktan nefret ediyor. Onu her 
hangi bir kalabalık içinde görme· 
ğe imkan yoktur. Çünkü kalaba· 
hktan ve merasimden kaçar. Ger · 
çi Donna Raçel bir kaç yıl önce 
köyünden kalkıp Romaya geldi. 
Fakat Roma sarayında yerleş · 
meyi aklından bile geçirmedi. Hal 
buki Romanın bütün saraylan o • 
nun emrine amade idi. Diktatör 
Musolininin kansı Romanın dışın· 
da mütevazı bir köşkte yaşamayı 
tercihetti. Kendisi her sabah köş
künden çıkar, elinde taşıdığı se -
petle çarş.rya gider, evinin sebze · 
sini, meyvasmı alır, yerli şarapla· 
rm ucuzundan bir iki hasırlı şişe· 
yi sepetine yerleştirir, ve sepetini 
kolunda taŞımaktan çekinmiyerel' 1 

evine götürür. J'I!'.,'.~~-·~"<:! 

Tiyatro Te 

dükkln 

Bir aralık Duçe ile karısı Ro · 
macDa. Villa Torlonia adiyle tanı 
lan muhteşem kaşanede yaşadık -
lan zaman bile Bayan Muınolini · 
orta halli bir ev kadmı gibi Y8§a -

Btqan Mıuolinl ile ~ocr:ılılan 

Bali.da cinsi ve evsafı yazdı dört parça emlak Terıi Borcundan 
dolayı satılığa çıkanlmıttrr. llan tarihinden itibaren 21 gün sonra 
1•ni 30 - 1.1 - 935 gününde muvakkat ve onu takibeden 10 gün 
~&rfında kat'i ih,.Jesi yapılacaktır. Taliplerin 7o 1,5 pey akçesiyle 
lhale gününde Eminönü kazasında tqekkül edecek idare hey'etine 
ı.tiiracaatlan ilan olunur. (7037) ..___ ___ . 

Dııııı ~ımırHllırı ve nııııırı ı~ıtle ~ııı ıimı 1111ıır1 
Muhammen oedeli 17853 lira olan 32 kalemden mürekkep ,ef 

)'aııhanesi, etajerli ve etajeniz memur muaaı, telgraf makinesi ma· 
'-•ı, orta masası, etajeri' küçük memur muaaı ve etajeri, komodin, 
telefon etajeri, dosya, kurıun, yangın ve abonoman karneleri ve ihti
~at bilet, eczane için ilaç doiaplan, ıandalya, ıefdötren, evrak, im . 

2 
•dı sıhhi, §aından, alet ve mektup aaııdıklan, tahta ki.irt atacağı, 
Ve S metrelik tahta rampa, fıçı rampuı, ilin taht.ur, etiket levha 

~ı, 4 lbetrelik tahta merdiven, tahta ayak altlığı, laburatuva1 için ça· 
•tına, eczacı için çalıtma ve eczacı yazı muaları 25 - 11 - 35 de 
!~rtesi günü sa.at 15,30 da kapalı zarf uıulile Anlrarada idare bi • 
-.nıda sabn alınacakdn. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1338,97 liralık muvakkat teminat 
:etnıeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii ka· 
ı:ııi bulunmadığına dai: beyanname ve tekliflerle aynı gün ıaat 

,3() a kadar komisyon reisıiğine vermeleri li.zmıdır. 
d Bu ite ait ıartnamele.- Arucarada malzeme dairesinde ve Hay• 
ı.ı-?atada tesellüm ve sevk müdürlüğünde paruız olarak dağıtıl . 

•.:tadır. (7033) 

makta ısrar etmiş, ve h~r vakitki 
gibi alış verişile, ev işlerile, ço • 
cuklarile meşgul olmakta devam 
etmişti. 

Bayan Musolini resmi törenle· 
rin, ziyafetlerin, elçiliklerde yapr 
lan resmi kabullerin birine de işti· 
rak etmez. 

Onu tanıyanlara göre bu alem· 
ler kendisine o kadar yabancıdır 
ki buraya girecek olursa muhak • 
kak korkudan bayılır. 

Bayan Musolini kocasını cever 
ve onunla iftihar eder ve kocası · 
nrn ~alL5malan hakkındaki şahsi 
düşünceleri ne mahiyette olursa 
olsun onu tenkit etme·z. 

Bayan Musolini çarşıdan öte · 
beri aldıktan ve evine döndükten 
sonra küçük mutfağa girer ve ço· 
cuklarmın yemeğini ya kendi el · 
lerile hazırlar, yahut ~cı,çısına yar
dmı eder. 

Geçenlerde Bayan Musolini Ro 
madt:m ayrılarak ttalyanm şima • 
tindeki Bredapio'ya gitti. Onun a· 
sıl evi ve koca5ırun bütün akraba· 

~skeri Fabrikalar U. Mu•• du•• rıu·· g"' 
0 
•• nden•. sr oradadır. . Musolininin babası 

burada bir şarap dükkanını işle · 

30 fon Bor yağı tir. Eskiden demircilik ederdi. Ba· 
20 ,, 20 numaralı yal yan Muso1ininin ençok sevdiği şah 
1 O ,, 25 ,, ,, siyetlerden biri bu kaymba bası • 
20 ,, 35 ,, ,, dır. Musolini bütün akrabasına az 

6 ,, 26 ,, ,, çok yardım ettiği için hepsi de iş 
10 ,, 46 ,, ,, güç sahibi olmuş, hepsi de çalL~ 

t-.ıa:! a.hınin edilen bedel; 45840 lira olan yukarda mıktan ve cinıi çalışa ekmeğini kaaznacak hale 
"1iı 1 Malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko- gelmişlerdir. 
ıs ~onunca 27 - lkind teırin - 935 tarihinde Ça11anba günü saat Bir aralık Donna Raçel'in iki 
"1uk eb~Palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname iki lira 30 kurut oğlunun da doğu Afrikasına gön· 
343s\.1lınde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan derilmelerinden pek fazla keder· 
l\oın· ırayı havi teklif m~ktuplarrnı mezkUr ıünde ıaat 14 e kadar lendiği söylenmişti. Fakat bu çe · 
"e 

3 
1•Yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 şit söylenmelerin aslı olmasa ge · 

t~~addelerindeki veaaikle mezkur ıün ve saatte Komiıyona mir rektir. Çünkü bir kimse de bu a • 
.... n. ·(-•61!!) il · ~ enın harimine giremiyor Ye hiç 

bir gazeteci Bayan Musolini ile gö 
rüşemiyor. Zaten bayanın gazete· 
cilere söyliyecek hiç bir sözü yok 
gibidir. Bayan, kat'yyen kaba bir 
kadın değildir. Fakat öyle bir hali 
vardir ki insan ona bir şey sor · 
maktan hemen vazgeçer. 

Bay Musolininin bütün İtalyayı 
sarsarak Romaya girmesinden ve 
iş başına geçrnesindıen sonra her 
kes bayan Musolininin de kocası 
gibi "Roma,, ya ginnesini bekle -
mişti. Fakat bayan evinden bile 
çıkmadı ve yerinden kımıldama • 
dr. Çünh"Ü Romaya git~iş olsay · 
dr, pek de yapacak biı· iş bulamaz 
dr. 

Bir aralık Amerikalı bir gazc • 
teci bayan Musoliniyi merak edle • 
rek onun oturduğu köye gitti ve 
bir fırsat bulup bayanla görüşmek 
ve resmini almak istedi. Bayan 
l\f usolini ya kilisede veya çarşıda 
görülebilir. Kilisede resim almağa 
imkan yoktu. O halde bu i~i çar • 
şıda ba~armak gerekti. Amerikalı 
gazeteci bir gün bayanı çarşıda gö 
rerek yanma yaklaşmL~, fakat ba· 
yan sebze almakla ve ~ebzeci ile 
pazarlık etmekle meşguldü. Pa · 

hakim bir kadınla karşılaşmayı 

bekliyormuş ... 
Bayan :Musolininin metruk bir 

~evce olduğu söyleniyorsa da aslı 
yoktur. Bayan, herkesten fazla 
kendisinin çok iyi bildiği sebep · 
]erden dolayı kala balığa kanşma· 
rnak, gürültüden uzak kalmak is · 
tiyor. Bayanın hayatta öğrendiği 
en büyük d'ers beklemek ve bek · 
lemeyi bilmektir. Denildiğine gö· 
re, l\fusoliniyi yeryüzünde anhyan 
tek bir kimse varsa o da bu kadın· 
dır. Onun için Musolinin en çok 
aradığı şahsiyet odur. 

Fakat Donna Raçel Romada 
yaşamış, Duçenin prensleri, dip · 
Iomatları kabul ettiği, gece yan • 
Iarına kadar çalıştığı saraylara gir 
miş olsaydı,-kendisine pek yabancı 
bir muhite atılmış olur vaziyetin -
den patlıyacak hale gelirdi. 

Ona yaraşan, onun içini açan, 
bütün yaşayışını kucakhyan yer, 
kendi küçüciik evidir. 

Burada bir kimse de onun eline 
bir bez alarak camları parlatma · 
sına, bir süpürgeyi yakalıyarak e· 
vini silip süpünnesine, istediğini 

tedarik edrip istediği gibi yemesine 

zarlık bittikten sonra madam me· mani olamaz. 
şin bir çantadan iki nikel parça · Kendisi için hayat ve hürriyet 
smı çıkarıp vermiş ve sebzeyi a · ancak bu dört duvar içindedir. 
lıp sepetine yerleştirmeğe başla · -----------
mış. Sepetine yerleştirirken hep · 
sini gözden geçirerek hiç bir tara· 
fmın çlirük veya bozuk olmadığı· 
na dikkat etmi~. Amerikalı gaze · 
teci elinde fotoğraf makinesile, bu 
manzarayı hayretle seyrederken 
bayan Musolini evine dönmüş ve 

. Amerikalı gazeteci :ığzı açık bir 
halde kalmış. Çünhii kendisi muh· 
teşem, mağrur, Ye bir ilahe kadar 

·K·u_run 
. TiirkiY.e~in en ucuz 
""'" .. , . . 

.'.w :·:en ;çok sahlan 
· .·. · > • ga~etesidir. 
KURUN'a ·abone .. . . 

,. :- . ·.. . oJunuz. 



Şehir Meclisinde Şarbay Diyevde Bulundu 
Buhran neden çıktı? - Alınan tedbirler .. ikinci nevi ekmek 
~bir ıııeclisi. dün saat on :!ört· 

te Bay Necip Serdenceçtinin bq
kslığında toplandı. Geçen celse· 
njn zaptı okunduktan ıonra anec· 
liıin saygı telgratına Baıbakan -
dan gelen telgrat okund-ı1 al.kıt • 
landı; Cumur b&ıkanı ile Kamu · 
tay baıkamndan ıelen telıraflar 
da geçen celsede okunmuı, alkq-
1anmııtr. 

Reialik makaınmdan Sanuar 
yan hanı hakkında ıeJen bir t~z· 
kere okundu. Bunda, temyiz mah 
kemesinin taadi~yle beıediyeye 

geçen Samuaryan hanının kira 
bedelinden birikmit olan 37000 
liranm belediyenin varidat büt • 
çesine kaydiyle bundan yirmi bin 
liranın ilk mektep muallim ve 
müfettitlerinin makam tabtisatla
nna ve ıeri kalan on yed\ bin li 
ranm da tehir veı köy mektepleri 
nin tamirine veriJmek üzere mas
raf edilmesi teldif ediliyordu. Bu 
teklif bütçe encümenine havale e 
~iltli. 

Bundan sonra ruznameye ıe • 
~ildi. Motönüz kotralardan ton 
batına iki lira resim almmuma 
dair olan hesap itleri müdürlüğün 
den gelen kağıt bütçe encümeni -
ne, umuqıi evlerden bar. daming 
ve emsaline kıyasen harç alınma· 
ıma dair heaap itleri müdürlüğün· 
den ıelen kiğıt mülkiye 'Ve iktıaat 
encümenlerine havale edildi. Ya• 
Jova kaymakamlığına tabi Çilin -
gir, Gaçika, EMdiye, Tqvikiye 
köy)erinin iaimıerinin değiftiril • 
meıine dair mülkiye enciımeninin 
mazbatası ile Kıaıklı nahiyeainde 
Namazgah semtinin batlı bqına 
bir mahalle halinde idaresi, Rimi 
yeni mahallesine bağh Küçiikkö. 
yün batlı b&§ına bir köy halinde 
ida;reai tudik edildi. 

YENi BiR PAZAR 

Süleymaniyede Anekadın ha · 
mamı ıokağı ile Elmaruf soka -
ğmda pazar kwulmaıı hakkında 
mülkiye encümeninin mazbataaı 

okundu. Bu maz11atada hu civar 

halkının iatediği bu ycreıe pclzar 
kur:almaıma ek:seriyetle karar ve
rildiği bildiriliyoı du. Er.cümende 

bul~nup da bunu kabul etmiyen a· 
wkat Bay Hua.n F ebmiden .za · 
hat iıt~ndi. Bay Huan F f'hmi tun 
lan st;yledi: 

"- Pazarlarııı iktisadi fayda · 
aı olduğunu görmüyorum. Ps.zar 
larda temizlik temin edilemiyor. 
Dükkancılar, bakkallar pazarlar
dan daima §İkayetçidir. Dük· 
kancılar ağır yükler, vergiler. ki· 
ra bedeli, müatabdemin ücreti gi• 

'bi birtakım manaflaT yapnus.kta
dırlar. Buna mükabil dükkanının 
önünde pazar kuıulmaktcdır. la · 
tanbuldaki panrlar mustahıil pa· 
z.a.rı değildir. PazarlaT madra · 
bazların elinde tra.lmıttır Bundan 
aonra paz~r kuru~maıına izin ve · 
rilmemeıini temenni ediyorum.,, 

Buna encümen baıkanı Bay Ca· 
1ip Bahtiyar cevap verdi. Süley 
maniy~de tetkikat yapıldıktan 
aonra burada pazar kurulmaaına 
ka~ar verildiğini o civar halkının 
bir paJ:aTa ihtiyct.cı olduğunu ıöy • 
~i. Neticede encümenin teklifi 
kabul edildi. 

KOPROLERIN T AMiRi 

Atatürk köpı üaünün inıaatı 
brtıhğmdan artacağı anlatılan 
90000 liradan ~bin Hruınm 
Karaköy ve Unkapanı köprüleri • 

nin icil tamirlerine, kırk bin lira• 
sının bu sene satın alman eaki Ma· 
arif Nezareti binuında )apılacak 
tamirat itine, 25 bin tiraımın dl!l 
tuabat yollarmı.ı tamirine aarf e • 
dilmesi hakkında bütçe encüme • 
ni mazbatalı okuna.Tak kabul edil• 
di. 

ILBAYIN SOYLEVI 

Bu ıaada Vali ve Beıc.diye rei
ıi Bay Muhittin Ottünd•ğ talon• 
girdi. Ba~kan vekili Necip Ser • 
dengeçti, valınır. ıeçen celıede 
Bay Refik Ahmet Sevengil'in ek· 
mek meıeleıi baklanda rennit ol• 
d1~iu takrire ce·ıap vere-:eğini aöy 
Jedi. Bunun üzerine Bay Muhittin 
Oıtündağ §Unlar: ıöyledi: 

"-Ana meaeleye airmeden 
evvel takrir hakkında &Öz ıöv liye
ylın: lstanbulda ekmek taph ve 
imali bir nizamname ve bir tali • 
matname ile bağlanmıı bu!un · 
maktadır. Bunlardan biri zabitai 
belediye talimatnameai, diğen ek
mekçilik nizamnamesidir. Bu ni• 
zamname mucibince her fmncı 
mürettep olan ekmeii he; gün nok 
ıanıız olarak pi~irip çıkarmağa 

mecburdur. itte bu maddeler bizi 
arkadqımız Refik Ahmedin iıa · 
ret ettiği tehlikeden koruyacak 
vaziyettedir. Fmncılann bu mad
deye riayet edip etmedikleri tet • 
kik ediliyor. Herbangı ba yolsuz 
hareket gördüğümüz takdirde bu 
maddeye ıöre cezai tedbirler alı 
nı. Bundan iki •ene evvttl lıtan · 
bulun mevcut bütün fnmlarma 
birer müfettif ile hiftll' ubıtai be
lediye memuru gönderdık. Her fr 
nncıdan imzası altında bir beyan
name aldık. Bu beyannamede f ı • 
nncınm muhtelif taabh'-it ve ifa · 
deleri ile beraber aynı d.manda 
çıkarmakta oldukları ekmek mik· 
tarı yazılmq ve fmncı bu beyan• 
nameyi imza etnıifti. Bundan m:a 
ada geçen tubat ~e mart ayların· 
da tekrar bütün f ırınJann bir gün• 
de çıkardıklan ekmek noktuın · 
dan her fmna bh· zabrta1 belediye 
memurumuz gitti ve fırm< ının bir 
ı:ünde çıkardığı ekmek ır.iktanm 
tekrar teıpit ettik. Şu hale gör~ 
latanbulda mevcut elmıek fınnla· 
nnın çıkardıktan elanü miktan• 
nı fırıncılar biz a imzalJT. muka · 
bilinde taahhüt etmit b1.ılunuyor· 

lar. Binaenaleyh mürettep mile • 
tardan az çıkaran!ar hcıkkmda ce 
za1 tedbirleı- almak aa.t& hiyetiııi 
tal:matnam bize vermittir. 

"Fmncılar hakkındaki nizam • 
nameye gelince; fınncuar ek • 

mek,iliği terketmek iıtedikleri 

takdirde bir ay evvel i ıt!da ile 
beıediyeye habe.- vererek ruhsat 
iatibaaline mecburdurlar. Bu ruh 
sat verilinceye kadar her gün mü · 
rettep miktarda t"kmek çıkarma· 
ğa devem edecekler ve esbabı 
mucibe olmadığı halde biliruhıat 

fınnmı kapayıp terki ıanat ede?P 
ler tecziye edileceklerdir.Gene bu 
ni2amnamenin 12 nci ma.ddeıi m·ı 
cibince heı- ekmekçi fırın: ve dük
kanı bir mahalden diğer maııal!e 
nakledeceği vakit be!ediyeden 
nıhaat alacaktır. Buna muhalif 
hareket edenler de tecziye edil· · 

mektedir. Halen mer'i olan bu ni· 
:ramnamenin ha maddeleri bele · 
diye tubelerince trkı b:r ıurette 
ta~bik edilmektedir. 

AYRI BiR MVRAKABE 

"Ekmek, diier gıda ma.ddele 

rimizin tamamea haricinde ola • 
rak belediyemizin ayrı bu müra• 
kabeai altındadır. Bu mürakabe 
tatbikat aabumda §U ixi tekilde 
tecelli eder: Ekmek halituı ile a· 
llkadarız. Şehirde yapılacak ek
melin tayin ettiğimiı b'1 halite • 
den qağı olmamumı icteriz. Ek" 
mek için muayyen zamanlarda bi
rer fiyat koyarız. Ve bu fiyattan 
yukan satılmamuına dtkkat ede
riz. Bu halita uzun tec~ i!belerden 
ve iki büyük deiirmende birkaç 
milyon kilo üzerine yapmıı oldu· 
jumuz tahniyattan ton.ta aldıiı · 
mız tecrübeye göre tesptt edilmiş• 
tir. Uzun tecrübelerin mahıulü o 
latt bu halitayı bozmak fikrinde 
olmadığımız ıibi batk...J,n tar" • 
fından boRlmamuına i.ıami ele• 
recede dikkatliyiz. 

"Ekmelin aatıı bedelinde Jaq· 
lıca iki uıuur vardır: ETI'dl ınad
dei iptidaiyenin maliyet bedeli ve 
buna inzimam ~den im.,,)i1e ÜCTe• 
ti. Bu iki unsurun ceıuinden ~ · 
meiin ıatıf hedeliui buluru~, h· 
kat bu yol tahac-.ciir etmi:( ~ir for 
mille bağlı deiildir. BHi.kiı iktı · 
adi hayatın icap ettird:fi bütün 
elutiki7et ıneıabnin hi.kimdir. 
İptidai madde clarak boradan 
un fiyatlarını almz. F ain.t un fi . 
yatlanıu buğday fiya~ariyle de 
mukayese ederiz. Mad-iei iptida• 
iye olarak unu almakta isabet 
vardır. Eğer bugünkü p~yaıa üz(> 
rinden buğdayı eaa.s ahıak dah:ı 
yüksek bir bedele varııoruz. lma · 
)iye ücretinin memleketimizin u• 
mumi iktuadt vaziyetint uymaaı 
na çok dikkatli bulunu 1onız. Hiç 
kimaenin zararmı iıtemeyiz. Fa· 
kat halkm cebinden çık~n bir ıa,1 
timin bizim için ıonıuı bir kıy • 
meti vardır. 

N ARHI KALDIRAMAYIZ 

"Ekmeie k~t oıchıfumuz 
fiyat narh deiil, a'.ıami fiyatbT. 
Bi?" maddenin ayni fi~-atla he-: 
yerde aatılabilmeai anuk 1emıa · 
ye birliği ile, iatihıal birliğiyle 

mümkün olur; halbuki lıtanbulda 
ekmek imalinde sonsuz b1T ser . 
maye dağınıklığı olduiu aibi, il• 
tihaal kudreti itibariyle c e birçok 
fmnlar yekdiğerine tenzemez 
vaziyettedirler. Belediye. tehri · 
mizde buıün iıliyen ve adetlerı 

196 yı bulan fmnlann üıtüate i . 
mal kabiliyetlerini ve masraflarr 
m hesap ederek, vaaatt bir imai 

kabiliyeti ve maaraf baremi bul 
mut ve imaliyeyi buna ıöre tan · 
zim ctmİ§tir. Azami fiyat usulüne 
aa.-11k kalmak mecburiyetindı.yiz, 
yani bazılarının :ddia ettiii gibi 
izami fiyatı (nırhı) kaldil'&ma • 
yız. Bu hllreket, fmnı çok olan 
yerlerde, nihayet müatehHki n · 

tara ıokacak, gayri meını bir re
kabete yol açacaiı gibi 'tilikiı f r 
rını az olan ymerdc, ekmeiin 
makul görülebilecek hadden yu 

karı çıkmurna sebep olabilir. 92& 
da francala üzerinden izamt fi • 
yatı kaldırdık, fiyatlar derhlll 

yükaeldi. Bunun üzerine eaki us~ 
lümüze döndük. Hal.km iate em 
niyeti. bizi bu esaıa bağlı bulun· 
duruyoT. 

YÜKSELiŞ 

"Memleketimbde dört aydan • 
beri buğday ve un fiy.ıtlannda 

yükıeklik görülmektedir. Bu yük 
ıeli9, ıon on beı giin zarf mda l · 
zami haddini bu!rnuıtur. Yalnız 

Jatanbula mahıuı oınuyan bu 
yiikselitiıı hiç yeTinde olm4dıjııh 
dün en aal6hiyetta" bir makam be 
yan etti. HükOmetimizin tedbirle 
ri MJeainde bu yiiJueliıin orta · 
dan kalkacağınd emin b\.'h.muyo · 
ruz. Elimizdeki lıa.mt f~yat ... et · 
velJerine bakacak oluraalc reçen 
ma.yıım ilk haftumcla dcmefin 
kiloıunu 9 kuruıe. yediiimizi g().. 
rürüz. Buıün ekmek 13.5 kuruı • 
tur. Arada yü:ıde elli bir fark 
vardP'. Bu yübelit buiday •e un 
fiyatlarınm tereffuundan ileri ael 
mittir. Evvelca kolaylıkla Jört 
l>et vagon bujd&y alan deiirmen 
ci, iki ıniali fiyat yükaeli!i kartı • 
sınde. ayni m•lı alamadL Şehri • 
mi~de fJTmcıl&ra un krec"aiai yap 
ma.k itibariyle büyük bir rol aynı
yan kırmacdar, zahire tüccarları 
ıı~dindo kredil«inin az:ald1inu 
gördüler; kiday ve un pjyua • 
•Dtda yavq yavq kredi daraldı. 
Btrnu·n yerine petİn ahı verit ka· 
im oldu. Kredi buhranı nihayet 

bir müddet ıonra, fll'mcıyı da 
buldu. Binnetice az ıermayeli, 
krediıi mahdut fırıncılar, bundan 
çok mütecasir oldular. Enelce on 
beı l'Ünlük un tedarik ederken bo 
vaziyet karf1ımda un ihtiyaçlan • 
nı günü güni,ine temine bqladı • 
lar. Bu w•ziyet, sayım günü arife 
sinde ıehirde bir buhran tevlit 
etti. Derh-1 her mıntakaya bir za. 
bıtai belediye memuru gönderdik. 
Bu memurlann 44 fmn hakkında 
tanzim ettikleri raporl&r !İmdi ö • 

nümde duruyor. Bu raporlardan 
ıurıu anlıyoruz: Her fmn müret 
tep olan miktarı ve bazı fmnlar 
bundan f e.zla ekmek çıkarmıfbr. 
Fakat f1nnla.rdaki un ır.evcudu, 
biraz evvel i!aret ettiiim ıibi, çok 
farkltdır. Tefti§ edilen kırk dört 
fmndan 13 tanesinde 1 · 100 çu• 
val un, 17 taneainde 101 200 çu• 
val un, 7 tanesinde 201 300 ça .. 
va) un, 7 taneıinde 301 500 ~ 

val un bulunmuttur. Rakamlar a
ruındaki nisbetsizlik, iatanhuJ 
fmnalarnun ne kadar dağınık 
ıeımaye ile ve biribirlerine uymr 

yan prtlar altında it gördükleri· 
ni pekila göstermektedir.' Sayım 
günündenberi Boiaziçinde, Ada.
larda, Ba.kırköyünde, Beyoilunda 
vaziyet tamamen norm:ıldir. Yal• 
nı~ lıtanbulun birkaç hkir ıem · 
tinde münferit b~Tka& fmnm ara 
ııra. ekmek çıkaram&D>aıı bura 
larda dün ve eyvelki ıün mmta 
kavi bir eknıek sıkınt11ı dopr · 

muıtur. Bu tıkıntı çok mahdut 
bir abada kalmıttrr· Fakat fU a •. 
kikada bu küçük f mnlar dahi ketı 
dilerine lazım olan unu tedan1c e

debilmi9ler ve normal tekilde işe 
devam etmiı!erdir. Un fiyatlan 
nın yiikiekliiinden do:ayı fırıncı· 
lar eıkiıi gibi narhtan •!•it aata• 
mtYorlar. Bu imkinıu:hk bl.1kı 
daha ziyade haa fmnlar üzerine 
göndeTiyor. Bundan ba,ka eıkis: 
ıibi pazarlarda da ekn1~k bulu· 
namıyor. Bu da halkın tırmlara 
tebacümünü mucip oluyor. En 
mühim gıda maddemiz o!an ek • 
mek üzerinde belediye, dikb.t v~ 
itina ile durnıaktadr:. Fmnla 
daimt bir teftiı altmdadtr. Mevcut 
nizamnameler v~ .talimatnameler 
hilafına haTeket edeni~ amJJ.n,ıı 
bir surette cenland1nyoruz. Ay 
nı ıUTette değirmenleri~ unlan 
dahi ııkı bir kontrol albndadrr. 

CEZALANDIR/LAN FIRINLAR 

"Son on bet gıJn za:-fınd bttlc4 

diye fU~leJ'i dahilinde muhtelif 
mıntakalarda fırınlarda yaptığı 
mız tcftiılerin ıayıye istinat edel'l 
bil' hüluaıım söylersem mesai • 
m•:r: hakkmda daha sarih bir fiıc;r 
vennit olurum: 
"Beyoğlu kazaıında: 18 i muh' 

telif miktarda para ceza.iyle iki· 
si para ce~asiyle benber onar 
gün aanattan menedilmefe, biri 
on bet gün ıeddolunm&k ve iki•İ 
hakkmdaki ce:ıat ınuame?eye he 
nüı: tevessül olunmak wretirJe 
23 fınncı cezalandınlmt§la. BUJ\• 
dan batka Beıiktat tubesinden 
sekiz, OsküdaT ıubesinde yedi. 
Bakırköy tubeıinde üç, Fatih ıu' 
besinde iki fmn cezalandmbDtt 
veya cezalandmlmak ür.ere JIJ\lS • 

mel eye teveNiil edilmitm. Emi · 
nönii ıubetine gelince; burada l 1 
fmn için aet karen verilmi§, 38 
fmncı para cezuma çarptmbıııt 
tır. 

iKiNCi NEVi EKMEK 
"İkinı:i nevi ekmek meaelaiJıe 

gelince: Bu huıutaki tetkikleri ' 
mizi hu alqema kadar titimıiı o' 
lacağn. Mahlm· olduğu üzere bit· 
günkü birinci ekmeiimiz yü.ıde 
doksan yumuf&k ve yüzde on .er! 
buğday unu üzerinden )'apıbyor; 
Bu nisbetleri yüzde altm11 ve kn'' 
derecesinde yan yarıya bo~'k 
do.hi alacaiıımz netice b;ze nih3' 
yet 30 para kadar bir fi;at fark' 
temin ediyor. BuJJU 1"fı hufııı1J • 
yoruz. Esuen ikinc.i nevi eknıel< 
~ayı .mini tedbirim aJosJ' 
dan evvel tehlikeli buluyoJ1lt• 
Çünkü bu takdirde bazı hrmeıı.: 
ikinci nevi ~ii biranci eJasstl' 
olarak aalmak faaatmı elde ~ 
olacaklardır. ikinci nevi ~ 
için buldujumuz çqni ~ 
baıkadır. Muvaffakiyetle netid' 
lenirse hemen pazartesi ıüniitl 
den itibaren tatbik etmek istiY" J 

ruz. Bundan baıka belediyeın~ 
de miifkül inlarda doirudan doı: 
ruya ekmek imalinde ninm ol• 
bilecek tuiaata malik o;ıııut ııııt· 
ıeleai üzerinde durmak meıc~. 
yetinde kahyoru&. Bütün bugijıS 
kü dertleri tafsili.tiyle an:~e)( 
üzere bugün iktfAt itler; nıüdiİ: 
rümüzü de Ankaraya gönderi1° 
ruz. Bize düten ""azifeyi itim.aı; 
teTeeeühünüze fiivenerek 
haddine kad~r yapmaktı.Yl;; 
tedbirlere ve muaiye eki ,ıs 
b&fka bir fikir nna on"J ~· ,.~ 
derin bir dikkatle din}eınege -.r 
tatbik etmeie amade bulundu»· 
mu bilhaua arzetmek ilteritn-•• 

VERiLEN CEVAPLAR 

Şarbaydan ıonra Refik -~b~~ 
Sevengil ıöz aldı, ıunlar. ıoyle . 

"- Ekmek m~eJesiniı: bu~~ • 
d..... goll 

da konU§Ulmaım1 iıte •r1111 k iti 
kü gazetelerde ilbayın ekJııf! sıı 
hakkmda beyanatı çıkın1tll·. ol· 
itibarla belki o takriri~_) e~ııkı1• 
duğu dü,ünülmü~ olabıJır. "'~ti 
rin yeniz olmadığı i1baY111 0 

, 

g zetelerde çıkım§ olan ~~3:ıı 
tından fazla sövliyeUk .ı;o%U 01' 
lunmuiyle de o:taya ~~~Jdİf• 
dündağm verdiği izahat ıur: t:1" 
deierlidir, iyi hazırlanınıttfl'ıi•;.,l 
mek meselesinin Şeh;r f ;.a"' 
ve belediyeyi ıi Jdetle ~ .. )etf'lj!' 

edeceği tabii oldujunıı ~;c:et1 
tim. ilbay, bu a!ika.nm 

11 
S) 

Sii· 
l (Sonu ~o. 11 
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Italyan Kıtaları 
Makalleye Girebildi 1STANBUL: 

18 : Filim musikisi ( Pilak). 18. 30 : Ço 
cuk aaatı. Esat Cemil tarafından çocuk 
masalları. 19: Dans musikisi pilak. 
19.30: Konferans. Doktor Şükrü Hazım. 
(Çocuklarda zekanın ölçülmesi ve ter 
biyesi hakkında). 20: Profesör Liko 
Amar - Keman konseri. Piyano La 
ıenski. 20.30: Bayan Bedriye Tüzün. 
Radyo caz ve tango gurupları. 21 : 

Şehir ec isinde 
Şarbay diyevde 

bu undu 
·oo ncu sarı/adan dernm) 

olan mürakabenin yapıln..akt& ili • 
duğunu ıöylüyor, te,ekkür t:de 
rım. 1896 da indirilen ltalqan baqrağı 

tekrar Maka/le kalesine çekildi 
Stüdyo orkeıtraar. 21.35: Son haberler 
- Bonalar. 21.SO: Petruıka (Senfonik 
orkestra) Stravinıki (pilak). 

''Bence sözlerinin ve bidisenin 
en ehemmiyetli 1ı1okta.larındar, bi · 
ri bazı fırıncıların küçük ıerma 
yelerinin bu İfİ hatannağa kafi 
olır.adığı yolundaki ifadedir. Hal 

kın küçük ıermayeli fnıncılarnı 

aczinden ve kir endiıeıinden za
rar görmesine mahal vermemek 
lazımdır. Bu nokta üzet>inde tet • 

ltalyan uçaklan bir Habe§ erzak kolunu darmadağın 
BUKREŞ 13.15: Plak ve duyumlar. 

18: Süel konser. 19: Sözler. 19.20: ettiler, beş yüz askeri öldürdüler 
Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: 

. Aamara, 8 (A.A.) - Havas a· 
la.nsnıın Tigre cephesindeki ay • 
ları bildiriyor: 

İtalyanların mukavemet gör • 
lnekıizin Makalleye vardıkları ha 
her verilmektedir. Gizlenmit Ha · 
h~ kıtalarının !kollara zarar ve • 
recek ani hücumlarından korkan 
lta.Iyanlar ancak bugün Makalle • 
te gireceklerdir. 

ltalyan kuvvetleri bu şehri ya· 
"&!, yavaı kuşatmaktadır. 

Setit bölgesindeki ha.lyan tank 
ltıtı, Gondar'a doğru muhtemel 
İnkitaf ı hazırlamak üzere batı 
1' ~nıbien'ine kartı ikinci bir iler · 
leme hattı hazırla.maktadırlar. 

Haber verildiğine göre, San · 
lirıi ve BiroJi kolları bugün Ma. • 
katıe kuzeyinde birleşeceklerdir. 
Qirofi koluna mensup kuvvetler, 
{İtndi Mosobo dağı üzerinde kamp 
Utnıuı bulunmaktadrr. 

Bugün önemli bir muharebe 
0.lup olmıyacağı, yahut Habeıle · 
~ın ha.tyan ilerlcyiti önünde geri • 
~ltıeğe devam edip etmiyecekleri 

l.\tlunda hic bir malumat mevcut 
d~ğ!Jdir. ~ 

Keşif uçuşları yapmıı olan uç
tıl~n 1ar MakaHede Ha.bet muhari
~i oirnadığmı söylemektedirler. 
~<1.1•at İtalyan komutanlığı, Ras 
eyurn kuvvetlerine mensup bazı 

~llıurla.rın bu §ehrin civarında. gi:ı: 
1e.tıınaı bulundu!darı kanaatini bes 
elllektedir. 

ITAL YANLAR NIHA YET 
MAKALLEYE GlREBlLDl 

. Roma, 8 (A.A.) - Reuter a · 
Jansı aytarından: 
~ l~Ykn kıtal.arı bu aabah Ma · 

Here airmiılerdir. 
~ Gukıa, lta.lya.n kralı adı • 

~ Makalle ilbaylığma tayin e • 
ıl111lf· t" ır. 

)~~ltalyan lotaları önünde yürü · 
~ Raı Guksanm adamları, mu · 
k '°~et ıörmekıizin ginnitler ve 
L"'l J~n'm tatoıunu itgal etmit· 
~d· lr. 

it .Söylendiğine göre, halk kendi· 
~ t-ıni çok iyi ka.rtılamııtır. Ayni 
d:~arıda general Santini emrin • 
._. 

1 Kara gömlekliler, Mal<alle · 
'l'iıtt. 10 nıil dojuıundaki Dolo §eh· 
~Ilı ~a.Ptetmi!lerdir. 

ilCAtLE KALESiNDE ITAL • 
AN BA YRAôl DALGALA· 

NIYOR . ~ 
,., 

01tıa, 8 (A.A.) - Reami hal· 
tr:f::bl~ii,_ eGneral dö Bono, tel· 

bıldıriyor: 
~-~2 

1
ikioci ki.nun 1896 tarihinde 

ı,ll ~le kaleıinden indirilmit o • 
d, . Jraiımız, bu aabah aaat 9 

, bııll~ 
'l't t' 1 ~c yerli kıtalanmızın teh 
1 'l'llle · ·· • ak l t ~l . 11 uzenne, tekrar M a. • 

eııne '"eki1 . t" 
.\ 3' mıt ır. 

l)t, ~ra; 8 (A.A.) - Reuter 
~ ıldiriyor: 

~l akalleyi itral eden halya.n 
~tkı •Pı ""eraI Pirzio - Biroli'nin 
l''h ""daırndaki kuvvetli bir ıi · 
~i,.,;~le1diler müfrezeıile bir 

e lıYaarnclan Ye bir henq1i • 

yeıi a]ayında.n mürekkeptir. I 
ltalyan orduıunun ıol cenahını 

teıkil eden Dana.kil kuvvetleri Az· 
bi mevkiini itaal etmiılerdir. 

GONDI DAôLARINDA GÖGÜS 
GöCüSE BiR ÇARPIŞMA 
Asmara, 8 {A.A.) -Tigre cep 

besindeki Havaı ayları bildiriyor: 
Dün Hausien'nin güney batı 

istikametinde baılıyan ileri hare · 
ket hakkında bugün fu tafsilat a· 
lınmııtır: 

"eGneral Pirgio Biroli'nin ku
mandaıında bulunan yerli kolor • 
duya menıup ve Eritrelilerden mü 
rekkep bir tabur, bir keıif hare · 
keti yaparken Gondi dağlarının 

üzerinde ağır mitralyözlerle mü • 
aellah ve 250 kitilik bir Habe! müf 
ı-eze~ile karı:laımıttır. 

Bu karııla~ma, öldüriicü bir 
harpten sonra ve göğüs göğüse bir 
mücadele ile ıonuçlanmışhr. Ha· 
beıliler harp sa.hasında ölüler, bay 
raklar ve eıirler bırakarak kaç · 
mıılardır. 

dan gelen ve Raı Nasrbu kuvvetle. 
rine tahıis ediien bir erzak ve le -
vazim koluna İtalyan uçak filo -
sunun yaptığı hücum ha·ldcında taf 
siliit vennektedir. Otdkarlar, fut
Ü&te infilak etmiş, kol, peripn bir 
ha.le gelmi,tir. 
Deve ve katırlara yüklü olan mü 

lıimmat 1&:11dıkları da birer birer 
infilak etmittir. 

ltalyan uçmanları, üslerine dön 
meğe hazırlanırken, levazmı ko -
luna refakat eden 500 Ha.bet mu· 
haribi, uçaklara ka.rtr a.teı açmıt
la.rdır. Bunu gören uçmanlar, ge -
riye dönerek Habefleri sürekli bir 
mitralyöz aletine tutmuşlardır. Ci 
butiye gelen ve bu taarruzda sağ 
kalanların söylediklerine göre, İ
talyan uç.akları, levazım kolunun 
500 askerini öldürmü~lerdir. 

SAGNAK HALiNDE Y ACAN 
Y ACMUR NEHiRLERi 

YÜKSELTil 

Asmara, 8, (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosunun hususi mu • 
habiri telsizle bildiriyor: 

Bu mevaimde görülmemit tid · 

Pl~k. 20.30: Enterviv. 20.40: Plik. 
21.10: Şimendifer sosyetesinin korosu 
nun konseri. 21.45: Caz. 22.30: Duyum 
lar. 22.45: Duyumlar. (Yabancılara). 

VARŞOVA - 17.15: Orkestra. 17. 
30: Sözler. 17.45: Şarkılar. 18: Reportaj 
18.15: Plak, Sözler. 19.45: PlAk,Sözler 
21: Şen yayım. 22: Dıp.n uluslardaki 
yurddaılara. 22.30: Mizeh. 23: Halk 
mUziği. 24.0S: Konser. 
BUDAPEŞTE - 18.30: Macar mil 

ziği. 19.10: Söylev. 19.40: Plak ve söz 
ile "Tuna,, yı tasvir. 20.45: Söylev.21. 
15: Saksofon, Piyano. 21.35: Şen ak 
!am. 23: Duyumlar. 23.30: Piyano. 24: 
Macar müziği. 

ViYANA - 17.40: Pllk ile Offcn 
bach'n "Orfyoı,, operası. 18. 25: Danı 
plakları, Sözler. 19.1 O: Halk §ar kılan. 
19.55: Aylık siyasal icmal. 20: Duyum 
lar. 20.10: Radyo popurisi. 21.40: Film 
bahsi. 22: Film nakli. 23: Duyumlar. 
23.10 :Piyano. 24.05: Süel konser. 1.15: 
Dans plakları. 

MtlNİH - 18: Opera milziğL 19. 
20: Söylev. 19.40: Uç şarkı. 19.50: Ak 
tüalitc. 20: Ulusal program. 23: Du 
yumlar. 23.30: Gece konseri. 

BRESLAU - 18: Hafif müzik. 19: 
Sözler. 19.30: Aktüalite. 20: Haftanın 
duyum.lan. 21: Kısa duyumlar. 21.10: 
Münihtcn röle. 23: Duyumlar. 23.20: 
SlSı:Jer. 23.S!: Gece konaed. 

HABEŞ ORDULARI T AARRU · 
ZA HAZILANIYORLAR 
Harrar, 8 (A.A.) - Röyter · 

den: Buraya gelen haberlere göre, 
detli sağnaklarıla karrıık fırtına, A Q R S A .A. 
nehir sularının kabarmasına ıe • -~~--B----::--=--:-::--Y __ 
hep olmu~tur. Bu da iaşeyi güç • 8 • 11 • 935 ~ üç büyük Habe~ tahıidatı, Habeş 

ıüel makamlarının diyevlerine rağ 
men, Mogaden yalunmda bir Ha· 
be~ taarruzu olacağını bildirmek· 
tedir. 

40.000 muharip Jı:ba nehri bo· 
yunca Dolo istikametinde ilerle · 
mektedir. Diğer bir ordu Ogaclene 
doğru cebri yürüyü!le ilerlcmqkle 
ve 30 bin ki~ilik bir üçüncü ordu 
da Dirednacla tahanüt etmekte · 
dir. 

HABEŞ lMP ARA TORU CEPHE. 
LERlDOLAŞACAK 

Adi~baba, 8, (A.A.) - Ha · 
vas ajansı aytan bildiriyor: 

Habf!! imparatoru, yakın~a Har 
rara hareket edecektir. llk siyasal 
muvaffakiyetlerini Harrnrda gör • 
müt olan İmpaı·ator, gezisine bu 
şehirden ba~lamak dileğindedir. 
Haile Selasiyenin eskiden Harrar 
ilbaylığında bulunmut olduğu ha· 
tırlardadır. 

leşt irmekte d ir. 
Somali cephesinde de hareki.tın 

ıiddetli yağmurlardan dolayı dur 
duğu anla~ılmaktadır. 

HABEŞ TEÇHiZATI 
MÜKEMMEL 

Asmara, 8, (A.A.) - Süel ma
hafil bir müddet evvel yalnız iki , 
yüz bin modern tüf ekle bir mil • 
yon kadar e!l<ki model tüfekten i
baret olan Habet teçhizc.tmın o 
zamandanbri ~ok silah bulmuı el 
duğunu ve bunun Aduada bulun.an 
en iyi tipde karabinelerle sabit ol 
duğunu bildirmektedirler. Habeı
lerin bundan ba~ka 250 milyon • 
dan fazla kurıunları, 200 den faz 
la küçük çapta topları, yüzlerce id 
ropnömatik firenli topları ve o

tuzdan fazla 22 milimetreHk hava 
taarruzhrm:ı kar§! topları var · 
dır. 

Veli.abd Amfa.uenin. dönüt ünü lT AL YANLAR HASTA ASKER
kutlulamak üzere dün burada bü- LERINt UÇAKLA TAŞIYORLAR 

yük tenliıkler yapılmıftrr. Adiaababa, 8, (A.A.) - Asıa-
Öğreni,diğine gör, İmparator 1- bın batısındaki muhuamat bilkuv 

taJya.n ilerleyifme aayri faal bir ve durmuflUT. 

dlı.alıaruıda ytJdn. ltueUl f'lıuıl&ı, llzc • 
rtnde moamf'le r;tirenlcrdlı. l<ıtkıunlu 'L 

ıı kıtpı1n" ut.Jf flyatlancm. 
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ıekilde kaT§ı gelmeği ve Habeş Asaab iıtika.metioden gelen 1 . 
kuvvetlerinin toplanması kesin o- talyanlar, iıklim teraitile erazi zor 
Ia.rak bitmedikçe önemli ıüel hare- Iuldarırun her türlü ileri hareketi
ketlerden kaçınmaaını Ras Sey · ni imkan&ız bir hale koyduğunu 
yuma emretmittir. görmüşlerdir. Şimdi 20,000 kitiye ı==========~==~ 

'C'-- - H 1...-af • l ·1 ek'lm kt Cum:ırtesl Pa:r.ar ~en a~ er, emnıyet e ı er yakm bir kol, geriye ç 1 e e • T k · 

• Crruı lstltruı o:-
19'8 A \ı 111, 

Sıvu-~·r:ıuram o~. ••.ııo 

kiklerde bulunduklarını ~öyledi • 
ler; bu tetkiklerin ehemmiyetle 
ileriletilmesini ve neticelerinin 
bize bildirilmesini rica ederim. 
Bu nokta, yarın öbüraiin ortaya 
tekrar bir ekmek meselesi çıkara
bilir. Ceza gören f ırmcılan bildir 
diler. Bu nokta C:a bazı fmncıla 
nn bizim dediğimiz gibi cezaya 
sebep olacak yolıuzluklarda bu -
lundukla.rmı gösterir.,, 

Refik Ahmetten aonra Bay Ga• 
lip Bahtiyar ıöz aldı ve dedi ki: 

"- Belediyenin tezi ekmekçi · 
liği fırından b~latıyor. Ekmeli 
meıeleıine bu yoldan yürünmek, 
meclisimizin takip ettiği ekmek 
meselesini halletmez. İ§:? buğday 
satıımı tetkikten batlamak li • 
zımdır. Sayımdan bir gün evvel 
lstanbulda 23000 ton ıtok buğday 

v:ırdı. 1534 vagon eder.lstanbulun 
yevmi istihlaki on bet vagon ol • 
duğuna göre bu miktar 116 gün 
lük ihtiyacı kartdıyacak miktat 
demektir. Şarbaylık bt• stoklarut 
nerelerde olduğunu bilir. lstan · 
bulda liç aylık ıtok mal vardır. 

Bunlar da 7 • 8 kuruıtan alınmış 
tır. Bu rakamlar resmi makaml.ır 
tarafından teıp!t edilmiştir. Stol~ 
maim fiyab nasıl olur aa bir iki 
gün zarfında yükselir? Bunda ih 

tikir vardır. Burasını anlamak iı 
terim. Belediye bu iti er.erjik bi,· 
surette halletmelidir. Eski zaman· 
farda olduğu gib; fırsatlardan İı · 

tifade etmek !stiyen tuf etliler 
vardır. Bundan başka narh ele · 
manları da eskimiştir. Hila l 926 
senesinin baremini tutuyoruz. Me-
tot değişmelidir. Bundan baık.t 

tablakarların va.t:iyetini de hallet· 
melidir. Belediy ~ tablaliıiı farkını 

tanımıyor. Bele.:liye fPmıara ağır 
cezalar versin. F? kat f ınn kapa 
masm. Bundan başka ikinci ek 
mekten de vazg ::çilmelidir.,, 

Bay Muhittin Üstündağ, b~n • 

do.n sonra gene .(ÖZ ald., ' 'B'l} 

Galip Bahtiyar1ı1 sorduğ-a sualle 
rin cevabı dcmiı-: verd~ğim izahLöt 
içinde vard:r.,, dedi. Müza.l·er~ 

kafi görüldü. Meclis selı ~~nü 

toplanmak üzcrf" dağıid. 

Yeni eserler 

Çocuk:aıın l\em;k 
hastalığı 

Cocuk hastalıkian mütelın'"sısı Dr. 
Şc~scttinin açık bir Ji.:anla yazdığı 
bu önemli kitabı bJ1ün r.na n-: hab3 • 
hıra t.avt->İ) c ederiı. 

FiJatı 10 1 uruc:ıtur. <Anadolu Türk 
kit.aı> <!epo~u) tınc'a ,.ntıhr. a VJm9 2cıtc~r1n ıo2clteşrı· lemit olan İtalyan kuvvetlerini dir. Külliyetli m~ktarda hastanın ======ıl2 Şab!UJ ı~ Şaban 

yandan veya karşıdan ani hücum· uçaklar ta.rafından ahnıp götürül GUn dogıı~u 6 41 6,42 /star.bul 2 ine; icıa memurluiiwa • 
larla dağıtmak makıadile bu sev· mesine mecburiyet hasıl clmuıtur. GUn batı§ı Jcı !"? 16 56 dan: 

külcen usulünü tatbik etmektedir. Bu hastaların çoğu ölmüştür. ~;:~::;1 

1 
;·~~ 

1 
~ ~~ Paraya çc\ rilmcsine karar \'erilen 

1er. Diğer taraftan bildirildiğine gö lldndi namazı 14,40 41,?9 Hoğnziçindr Ycnimrı'rnlle caddesinc!e 
1 Ak§am namnzı ltı 57 l 6 56 112 sayılı c~ de ınrçlu Osman f hsaı:a tT AL YAN UÇAKLARININ B R re, Wireduadan Musaali dağına ' 

Yatsı namazı 1831 18,::iO nit muhteHf t·oı,;o,a, kanape, perde, HABEŞ ERZAK KOLUNA doğnı takviye krtalan ·gönderil · tmsn.k 4 59 5 00 orta masası \'e ~aire 2 nci teşrinin Hl 
HÜCUMU mi•tir. ltah•anlnrın Habeş1ere, ta- Yıltngcçcngilnterı !l 12 ~ı.~ l ·• k"' t }? d ·c 

1 

:f ~ Yılın kı>'ıın ~nlcrl s.~ !-1:2 iincii <:1.r<ı~m •a r.un ·u san - en ı ı 
Paris, 8, (.AA.) - Paris-midi a:-ı·uz. edebilecekleri zo.nnedilmek· '------.-. .... =u.-.. , ... , ........ , .... ;..,.,o:.., ... - ... _-=-- llaren <''' önün ln memuru tarafından 

pzete.inin Cibuti aytarı, Berbenı todir. ~ s .. tılaenğı ilü.n olunur. (V. No. 10714 
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Büyük Dil Kıl8vuzu 
2 büyük cilt 

Grand Dictionnaire illaatre Français • Turc 
Yazanlar: ~lmllil Hami DG111fmand, Rflf'll Nuri Güntelrin, IJr. Ali Sıiha Delilba,, Nurullah Atar 

Framız dilinde kullanılan kelimelerin bepıini, ıive huıuıiyetleriyle ıatılahlannı, ilmi tabirle
ri Ye Franıızcaya Litince ile diier diHerden ıelmit bütün sözleri ve bunlann Türkçe kartılıklarını 
toplıyaa bu eserin birinci cildi M. harfine, ikinci cildi de Z harfine kadar bütün Fransızca kelime

leri ihtiva eder. 
1'440 sahife tutan her iki ciltte 2700 resım.50 tablo vardır. 

Birinci ve ikinci cildin ayn ;,,ı liyatlan dörde· liradır. llıi cildi 8, taıra i,ın 9 liradır. 

OAY c;~v 'NC: O•DC Q•CU 

.A&.Tl~GdLDL 

Jstanbul: Kanaat Kitab Evi 

cttLİK K&pc.,üyı-vA.s:ıı:u 
ICAQ$t DA Mh,yO ... LAR VAR .. 

·lilYJI Hasan Şevki 
PUDRA ve YAGSJZ K RE Mi 

Dünya ~ s emıalatı.dir •. Her ferde ar&Jmız. 
l'arü yadı etilıetlere ala illld""""J7111~ 

Kültür direktcrlüğünden: 
OllQDluk Y• mezuniyet ııınav larında bir derıten blanıann yok-

lamalan lkiaciteııinin 25 i ile 28 i ar•ıında bir dah, 1apıb\2jından 
ilıUi pnçlerin timdiden mekteplerine bq vurarak clurumlar1D1 sap-
tamaları ilin olvnur. (8999) 

-
lstanbul limanı sahil sıbhıye 

merkezi satınalma komisyonundanı 
Kırk kalem ~vrakı ... a.tbua k"i•d ve malzeme11 merke~imizden 

Yerilmek üzere tabettirilecektit. 
A - Tabm.n bede : 375 lir.ıdır 
B - Şartnameleri t.ıtanbul Limanı ıahil ııhbiy ~ merk40zj levazı· 

mmdan paruız ahnır. 
C - Eksiltme 19 lk.ncit~trin 935 Salı ıünü aıaat 14 ti:- Galata 

ela Kuamuatafapap ıokatında lıtanbul limanı aalul ııhhiy., merkezi 
aatmalma komisyonunda t•pılacakbr. 

D- Ebiltme açık olacaktır. 
E - Muvaklrat teaunat 29 liradır. 
F - Ekıiltmeye gitt-cekteriumatbaa sahibi \'.)lduklarına dair 

Tacaret Ye Sanayi odasının 935 ıeneıi veaikaıını ıöalermeleri ve mu· 
yaJdsat teminatlannı ıa2't on dörde kadar YeZDeJe 1•tırmları lizım· 
dır. (69r.9) 

' • ,, ' Q kit 1 t 

Mafaııal notlu 
ianıınıımedeni 

Herhanrl bir hadise eeebeblyle ka • 
nana tetkik ,.. o hadlaeye m8teferri 
kanua hflkflmlerlnl bulup çıkarmak · 
takt mlfk8llt maltmdar. 

Eserin l&Jıfbl, bu mtlfkUlltı sfder 
mek i~ (Her maddenin altına: Ka . 
nana Y- • .. nr. Borçlar, Tlearet Ka • 
nunlannda alüa H irtibatı olan) 
macldelerl h111--larlyle birlikte yaz 
mrş tetkiki aon deretıt kolayla§bl'Jlllf. 

tır. 

Hlldmler. ankatlar, talebe, ,., ha· 

kakla ittisal eden zent aradddanm 
derlaal halmakta ıllçlilk çekmlyecek 

leta111tul Harici Aak•I 1 
Kata .......... . 

5124 kilo dural NÇ levha kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuttur. Hep 
ıinin biçilen ederi 20498 lira -ve ilk 
inanç paraıı dA 1537 lira 20 kurut· 
tur. lhaleai 11/ 11/ 935 pazartesi 
ıünü aaat 15 dedir. Şartnameaini 
ıörmek üzere her sün ıaat 15 den 
11 ya kadar komiıyona ıelmeleri. 
Eluiltmeye ıireceklerin 2490 aa • 
yılı kanunwı 2, 3 üncü madclelerin 
de iıtenilen belıelerle birlikte te • 
minat ye teklif mektuplarını ka . 
nmnm emrettili mühürlü bir zarf 

let. Lewaa1111 Amlrllll .. bn 
..... K .... .JOnU llln'-ı 

j ZAYi 
YacafilkU llaeainln 11 lnd suufm. içinde ilaale aaatmdan bir enel 

dan aldıiım tudlkname)'i zayi ettim. Aakarada M.M.V. Satmalma ko • 
Yenisini alaeaiımclan ealdainia htlk • IDİsJoıaıına Yermeleri.(298) (5942) 

HarbiJe ye Mtılwtu okullar 
için 81 Toa ...,. eti Ye 22 ton 
aıjır 4lti rr - ı ı -135 Çarıanba 
- aat 11 .. Topbaawde Satı
.... ıc..iqomcla bpalı arf 
ile .... ..,. 11 ... ı........,.. Hep. 
ıiaia tahmia becieli 45280 liratlır. 
ilk trrh.tr 3IN lira 50 1mı.....,. 

~- ... ~ 
........ lltekB'-ia Kaaaal 
. • tMlif ........... U.-

mi yoktur. (V. No. 10'7G9) 
368 Mazluır 

-----------------------
Dr. Mehmet Ali 
S..lige mlitelıaasıaı 

Klldllqr: Balninl han Tel: 2191 

Göz Hekima 
Dr. Şükrü Ertan 

S.WU. Aakanı tMd11i No.. • 

~·-....... ri ............ 

Ucuz ~ir ampulu parasız bile ver&elet 

almayınız. Fazla ışı.I< vermesine rağmen 

0/ 0 40 noksan elektrik cereyanı sarfeden 

gazlt_v.o çift ıspirallı yeni TUNGSRAM ' 

ampulunu isteyiniz; 

TUNGSAAM 
ÇiFT SPl~AL 

Gireson jandarma okulu 
sahnalma ·komisyonundan: 

Olmtaa 11llık ihtiyacı olan 210000 kilo eJaneie Yerilen fiat W 
di li.yik ıirülmecliliaden 11 - 11 - 935 Pazartesi aünlemeci11~ 
at 14 de kapalı zarfla tekrar eksiltmeye konulac&iında11 iıtekl" 
-nen atınde ıılmlda toplawak komioyona teminatlariyl• ?_ ,__, 
caat eytemerm. (6882)~ 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır 
eksiltme komisyonundan : 

Am Çoia Mgyaldıll I• 
Akliye ve Asabiye 9-neoine 600-800 Ton Kok 871-:t 
Şiıli Çocuk Hutaneaine 200 - 300 To.ı Kok 43& ı,. 
Kuduz Tedavi Müeueaeaine. 65 - 75 Ton Kok ıot,. 

Yukarda yuılı ııhbl miieaıeaelerin KOk kömWU ibti~•,! 
pah zarfla ebiltmeye konmuıtur. Müeaeeaelerin bir veya bir...,...: 
ve7a t•ma•ma fb.tteldif edilebilir _ ı .J. 

l -Eksiltme 13 - ı l - 935 ÇarıamlM ıünü 1aat ıs d• CW:-
oilunda Sıhhat müdürlüiü binunıdui komi•yoncla yapıl:::;.,. 

2 - Mikta:· ve moakkal ıarantileri hizalannda J 
3 - fabmfo1 fiat: Beher tonu 19,S liradır. .;ıJİ' 
4 - latekliler tartnameıeri paraıız olarak komiı1ondd 

lir. __ .~ 

5 - Eksiltmeye peceklerin 935 lıcaret oduı ·~ 
2490 ıaydı kanunda yazılı be•ı~ •• 'Ye aurtakkat aaranti ~ 
1a banka teminat mektuplanyle uaulü daireaindeki teklif a-r. 
lanm havi zarfltrını yukarda yazılı ekıiltme eaatinden bir •:;;.) 
1• kadar makbuo: makabilind., komiqona vermeleri. ( ti 

2 2 1 2 

Türk Hava Kuruma 
Biiyiik Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiJI 
zengin etmi9tir. 

Yeni tertip planını görünüz 
7. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 tl~ 
Büyük ikramiye : 25.000 Lira 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikr~ 
ler:e ( 20.000 lira) lık bir mükafat vardır .. 

Plailları okuyunuz. Ve bu zengin Piyaar
ta lilHeri arasına 2iriniz . 


