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abeşistanı kuşa benz.etiyorlar! 
ondra ile Parisin hazırladığı Halkın lıayatı oyuncak mı? 

pliın Roma bildirildi Tramvaya binmek 

liğrenin büyük bir kısmile Ogaden ltalyaya verilecek, 
. Ogaden garbında da büyük bir parçayı ltalya işletecek 

\ 
·tehlikeli bir şekil aldı 
r . --

Tiğrede Bir ita/yan ka rargtihı (/talyanlar çadırlarına, tabii arızalara benzete· 
cek bir renk ve ıekil vermiflerdir ) . 

Romadan iki gün içınde 
isteniyor! cevap 

lstanbul limanının 
idaresi 

, 
1 
· ::-ı 

Taksimde Tramvay vebekleyenler. <Yazısı 1fJ ncu Sayıfada) 

Başkırdistan Cumur 
Başka~unı·n beyanatı 

. . 
. lstanbı.tl limanının bir elden idare • 

•ı jçin hükiimetçe hazırlıklar yapıl • j 
'1lı ara sıra gazetelerin handis sü . 
kQ ' ---- ' - ·· - - ... ' '·· p.,,.;,., n, ( A ı\ .) - Drs.h::tk:mlı-
~ ~t için bu tas&\'VUr yeni değild ir. ğı tebliğ ediyor: 

ı·P. uydun.na nazar·ıe bakılabilir. "Sovyet Rusyada çar zamanında çok ez ilmi~ 
~~,! _ ___,__,. __ 

MOŞ"l'&R&K i ti.ANIN ANA m.illeilar yenı 1 ürk.igenin inkişafını yQk.ın 11lardanberi İstanbul limanının ida· Habeşltalyan davasının dost . 
;esile alakadar olan muhtelif nzife. 
.er bir elde toplanmadıkça bu ,·olda ça halline esas olmak üzere kar -

HATLARI bir alaka ile takip edi9orlar ,, 

~stenilen iyiliği temin etmenin • im _ ~ılıklı bir uzlaşma neticesinde te. 
&nsızhğı anlaşılmıştır. karrur ettirilen formüller alaka · 
Şu kadar \"ar ki bir, iki ) ıl evvel Ji. dar devletlere henüz bildiıilme . 

~~ı. işlerini bir elde toplamak müm. miş olduğu cihetle , B .. Lavalle 
tallrı değildi. Bu koldaki teşebbüslerin Sir Samuel Hoare bu formülleri i. 
khakkukuna engel olan şey de liman }"' 

Paris, 9, (A.A.) - Havas a · 
jansmm diplomatik muhabirine 
göre, Fransa ile lngiltere tarafın. 
dan müştereken teklif edilen Ha 
beş davasını hal planının ana ciz 
gileri şunlardır: # 

t'llde hu~u~i al:ikalar bulunması, rıh. a11- etmek istememişlerdir. Bu hu 
ı'rıı şirketinin de yaban cılar imtiya • susda neşredilecek bütün haberle (._ onu Sa. 10 Sii· :J) 

~ 'l'lda bunl unmasr idi. Bunun için Is- --- - - ------------

,~~ul. limanındaki hususi h isselerin taı:; samı•·o•· labrlkası 
lesı, Rıhhm Şirketinin de hükumet. U .. .. 

te. satın alınması IRzım geliyordu. Bu-

~;~ü:::::~ :~;;:.·~:::ı~":;.;~~~ :: bagla açılıvor 
111tleştirilmiştir. Şimdi bu idare ile J 
~ Rttana ait öbür idari te~kilıitlar ara. 
t· tıda da sıkı bir rabıta \'Ücude ge _ (Ya:ısı 9 uncu sayfada) 
itmek zamanı gelmiştir. ---------------------~---

d llüt\\n lstanbul liman işleri bir i . u•• 
hare altında toplandığı gün ticaret çte bire 
a ayatrnın en çok muhtaç ol duğu sür. 

Batkırdiıtan Cumur Ba§lıanı 

Bay T ahirof Apzal 

1ki gün evvel şehrimize geldi· 
ğini yazdığımız So\·yet Rusra 
Ba:k ll'istan Cumur Başkanı Bay 
Tahirof Apzal dün Sovyet kon~Q· 
losluğuncla gazeteeilcri kabul ede 
rcl;: memleketimizi ziyareti mak 
rnclmı anlatmış ve kendi mcm '. c•1\e 
ti hakkın ela izahat \•ermi'?tfr: 

Uay T::hirof Apz::ıl, .ayni z:ım:m 
da, bir müclliftir. Sim<live kadar 
lı ikftye, ı·oınan, kro~ik r~ma'1 ,.e 
piy~s oln1 ak üzere 77 cseı yazımş 

hı·. Bu c~:'rler Sovyet Rusvada he-. . 
men biıtün diJlere çe\THiuişti:r. 

Ba~kırisd:ın Cmnur · Ba~kanı di· 
yor ki- · · · # • 

-l\t l'e kolaylık ken di kendine meyda - ı· omeıı· '· 
1 a gelmiş olacaktır. Bugün iş a da m. 
~tının şikayetleri yüzde doksan kal. 

lı\ 'Yacaktır. Onun için bu işin hazır. De İz k ~ J 

Kahirede 
Galeyan 

Ankarada verilen kıyafet ba!osu 
anıeliye.~ine biraz daha sür'at ,·eril. n on, eransınaa 

~~i _ıuzum1u göriinmektedir. şunu Amerika neler 
tld •lan ~delim ki liman işlerinin bir • 
d e toplanması yalnrr. ha lk \"e iş a • zsieyecek? 
~~llılan için değil, bizzat hükumet i. 

de çok faydalı olacaktır. 
ASIM US 

BiR 

kADININ 
3 1 

ECESi 
Yeni roma-

Bay N orman Daviı 
(l'azlSI 10 1ıcrt St1 \'tfmlo ) 

Sokaklar yakılmış 
tramvaqların 

ankazile dolu 

Ankarada. An· ~ 
kara Palasta Ye
rilen kıyafet ha -
losu cok mükem
mel oİınuş, Ata· 

Londra, 9 (A.A.) - Kahire . türkün baloyu şe. 
den bildirildiğine göre dün tıp fa. re~endirmesi ha· 
kültesi ile ticaret mekte b · d . . loaa h':1luı~an~aı ı 

• • A • ın e J e cok sennchrmı::: -
nıden hır takım hadıseler olmuş • tir. ~ 
tur. Baloda gece 

Bu hadiseler, gJce geç vakte ya11sından sonrn 
kadaı· uzayıp gitmiştir. Tıp fakül- Y.~pr?~n .. c: ktY~'.f <'t 
tesi duvayyeni, talebenin nüma . nrnsa Jak~l .. ı mu na ' 

· ~ı .· b". .h • t . . . kaşalı olmuı:;tur. 
yı~. eı ınc ıı nı 3) e vermesı ıçın Jüri heyeti 19 nu-
mudahalede bulunmasını zabıta - maravr birinci o· 
dan talep etmiştir. Ancak şehirde larakw ilim edince 
şid d·etli bir galeyan hüküm sür • baloda bulunan -
mektedir. larclan hir kı ı::nu 

HükUmet, gece geç vakit bir 
beyanname ne..)fetmiştir. Bu be -
yannamede halk, sükuna devet e
dilmekte ve hiikumetin kargaşa · 
lığl .her türlü çareye baş vurarak 

itiraz ederek hi · 
rinciliğin 87 mı -
nıaralı lnvafeti 
taşıvan R·w:ına 
verilmesini i~tt> • 
mişlerdir. 

~uka11ki resimlerim izc!e kıva-ı 
(Sonu Sa. 2 Sü. 5) İet :müsabakasına iştirak edenler· 

rlcn bir kmnile jüıi heyetinin see· 
(Lütfen Sayıfoyı çcl'irinizJ. ~. 
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.SON- HABERLE:R 
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ltalya Senatosu tezahürle açıldı 
Mussolini Doğu Afrikadaki menfaatlerini 

edeceğini söyledi sonuna kadar müdafaa 
Roma, 9 (A.A.) - Senato·/ 

nun açıhtı da tıpkı saylavlar ku
rulunda olduiu gibi bir protesto 
tezahürü olmu§tur. · 

Baıkan Federzoni nutkunda 
bütün talyan Milletinin Mussoli -
niye, onun, ltalyanın mukaddes 
hukukunu müdafaa siyasasına ve 
niha1et bütün dünyada umumi 
sulhü teıiı yolundaki tarihi vazi -
f nine olan itimadını teyit eyle-
111lftir. 

BiJ'ük Amiral de Reval ıöz a
Jarall ltüyülc harpte kumandası 

altında bulunan İtalyan filosunun 
lngiliz ve Fransız filolariyle kar 
de§çe teşriki mesaide bulunduğu
nu kaydetmiş ve demiştir ki: 

''Günün birinde lngiliz filosu
nun ltalyaya karşı Akdenizde tah 
şit edileceğini ve Fransa ile h1gi1-
terenin ltalyaya kartı anlaşmalar 
yapacağım o zaman hiç kimse ak
lından geçiremezdi. 

Bundan sonra Senato saylavla:
kurulunun Cumarteıi günü kabul 
ettiği kararı ittifakla tasvip et · 
mittir. 

Dolo civarında kanlı bir 
çarpışma oldu 

ltveç genera)ı Habeş - ltalyan 
harbinin uzayacağını söylüyor 

--------~- - -~-------
Hamburg, 9 (A.A.) - Habe- ]erile vaziyeti kollamaktadırlar· 

!istandan avdefl' eden İsveç gene- Ayni zamanda garp cephesinin 
rali Virgin buracb karaya çıkmış- muhtelif kısımlarında yapılan te· 
tır. General, büyük bir harbin mizleme harekatı da devam etmek 
vukuu mümkün olduğunu, ancak tedir. ltalyan kıtası bu sabah kuv
bunun pek yakında vukua gele- vetli bir Habet gurupu tarafından 
ceği fikrinde bulunduğunu söyle - taarruza uğramıştır. İtalyanlar 
mittir. bir kaç kere süngü ile hücum et -

Geberal demittir ki: mi.,\•.,.Cli .... l\.a\7 .. - \..la"T\~ ... , __ ,_,_ 

"Habeşler, yağmur mevsimine rmın gelmesi çarpışmaya nihayet 
kac;lar ltalyanların 'büyük muvaf- vermiş ve Habeşler süratle çekil
fakiyetler kazanmalarına mani o- mitlerdir. 
~abilir, bunun da harbin neticesi Diğer tataftan llalter Yetildiiine 
üzepinde mühim bir tesiri olabilir. göre, ıivil elliise ıeJMit flött hal 
Habeşistan dahilinde nifaklar yan papası A""atda teYliif c.lun -
çıkmıı olduğu doğru değildir. Mü- nt,ujtur. Avat neliri üzeriöden ge. 
him kabilelerin reisleri, sarsılmaz çen en mühim demiryolw köpfüsü 
surette Neçaıi'ye bağlıdırlar. Ras burada lfülumnaJüadtt. Bu dört 
Kassa ile Ras Seyyumun ihanette papaı Adinlıalii~an ıelitorlar -
bulunmağı düşünmelerinin imka - dı. Ve patap6ttlatı iiiüiitazam de 
nı yoktur.,, yildir. tJzerlerımle ıiııli illi yüz el 

BOMBARDIMAN DEVAM li nakit ltifiliı litiıı 1nilunifiut ve 
EDlYOR para mütidete edilmiftit. Adiaa· 

Rema, 9, (A.A.) - Resmi bir hahit1aii ıeleeek talimata iiitiza . 
hildirije göre İtalyanlar, Dessie ren papatlit :ftezatet altında IHı · 
timalinde bir kampı bombardı · lunfüniliiiakta~ır. 
man etmitlerdir. Somali tayyare . 
)eri, kllVVetli bir tehaHÜt merke -
zinin üzerinden uçmuşlardır. Ha. 
betler, tayyareler üzerine ateş aç · 
mı9lar ve bir İtalyan zabitini öl · 
dürmütlerd İr· 

Adiıababa, 9, (A.A.) - Reuter 

fngiliz zırhlısında 
esrarlı kaza 

Bunun üzerine söz alan Mus · 
solini kararın kabulüne te§ekkür 
etmİf ve halyanın Afrika ve Av -
rupadaki menfaatinin sonuna ka· 
dar müdafaa edileceğine Senato
nun emin olabileceğini söylemit~ 

tir. 
Senato yarın öğleden sonra 

toplanarak Doğu Afrikasındaki 

harp için yapılan fevkalade mas 
rafları tasvip eden kanun layiha . 
sını müzakere edecektir. Reyler 
hafi olacaktır. 

Yunanistanda 
durum 

Bugünkü toplantıda mÜ• 
d•faa iıi görüıülecektir 

Atina, 9 (Özel) - Yal'ın (bu-
gün) akıam, Kral Joyjun 1>atkan
lığı altında askeri kumandanların 

da iştiraki ile bir toplantı yapılacak 
memleketin müdafaa durumu ko
nu,ulacaktır. Kral, yarın Sofuli& 
ile görütecektir. Sofulisin Kralt~ 
fikirlerini kabul edeceği umul
maktadır. 

lNTlHABAT NiSANDA 
YAPILACAK 

.a..:"'. Q ıo .... n _ li-.1.:-1.-
Demircis, Metaksas ile göruıerek 
seçimin Nisan ayı içinde nisbi u
sul ile yapılması hakkında anlaş
mı§tır. 

VENlZELOSUN KARISI 
A TlNA YA GELiYOR 

Atina, 9 (Özel) - Venizelo· 
sun karısı gelecek hafta buraya 
gelecektir. Bayan Venizelos Ati
naya emlak meselelerini hallet
mek için gelmektedir. Siyasi du
rumlarla alakadar olmıyacaktır. 
DEMIRCIS iSTiF A ETMiYOR 

Atina, 19 (Özel) - Başbakan 
Bay Demirciı, siyasi partiler baş· 
kanlariyle temaslarına devam e
diyor. 

Başbakan, milli bir merkez hü 
kiimetinin i! başına gelmesini te
min için istifa edeeeğini yalanla-
mıştır. 

Kabine ancak Kanunusaninin 
ortalarına doğru meclise gideret< 
itimat reyi istiyecektir. 

• ı:ı: * 

ltalqa - Habeş Savaşı 

ltalyan ordusunun geri hizmetinde 
mühim bir değişiklik 

ltalyan ordusu Makal/eyi zap· 
tedeli bir ay oluyor. Hiıgünlerde 

yeni bir hareket için de hazırlılf;. 

lar yaprleyOT. Habe§iıtanda bü
tün cephelere bir milyon lıiıilik 1 
büyük bir ordu toplamı§tır. Bu . 
kadar kuvveti büyük muharebele- 1 

re giri§miyerek yalnız çete mu
harebesi için topladığını kabul et
mek doğru olmaz. Her iki tarafın 
bugiinkü askeri vaziyetini ve bek· 
lenilen harekatın muhtemel cer.~ 
yan şeklini bu yazıda gözden ge
çitecek dc"ğiliz. Bunu ayrıca ya
pacağız. 

Bugün, okuyucularımızın dikka· 
tini daha mühim bir nokta üzeri
ne çekmek istiyoruz. O da ltal· 
yan ıeler orduıanan geri lii~m•
tinde ıavaf rmntcıl!a.nrn llumıİ· 

y•tlerinc uypn bir plrilJ• ltıtMİ· 
mi i~in alınan yefti tubirlerılir. 

ltOlyanların, Habd§ ı.-,eliffflc 
rtııtladılılatı en b&Yiilı giiçliifii, 
tnttba, otomobil iflarİM yarar yol
l• w.,,,,..,.aır olJftğıı lterlteı~~ 
bilin.n flit ltdliltatlir. "fiynelt •• 
eeplfan• mıWiyatı ltdmyOnlarla 
yapılJıJıntlan Eritre ı:eplteainJe 
ZbO bin Aiıilik lıalyan OTJasu iter 
türlü modern ıüahlarla mücehhez 
olduğu halde Habeı ordrı•u kar· 
fınncla aylarclanbcri eld~ ettiği 

netice kati olmaktan ç~k uzolrtır. 

Mareıt1l Baclolyonun ba§ ku
mandanlığa gelme.inden •onra 
vaziyet deği§miş gibidir. 

H abefiıtancla hareltatın J aha 
ser.i yapılmast yolsuz ~rlerde i~li
yebilen nakil vasıtal4rı ted(Jrİkir:c 
Qw:g-h uc~a amaşmt1, n ıa ıuı ttJ 

arazide emniyetle ifliyebilecek 
en emin na~il vasıtası ise deve, 
merkep, beygir, katır gibi vasıta
lardır. ltalyanlar biraz geç de ol· 
sa hakikati anlamı1 gibi görünü· 

yor/ar. Anadolu Ajanıının A•; 
radan alıp yaydığı bir faa 1, 
göre ita/yanlar ArabistmJ0Z, 
bin d.ve teclarik etmlfler -' 
lan Eritre ceplte•m~ phirtt'ii/' 
clir. Şüphesiz brı Jeveler ~ 
Jeki harekat esnasında Y'>'~. 
içecelt ve cephane la§ımakta 
lanılacaklarclır. ,,Jı t 

Eritre cepheıioin ilk ,_,,. 
100 bin ki§ilik bir ordu larzolott: 

·~tı· 
sa, bunun yiyecek ve içecek 1 rl 

yacı (günde bir kilo yiyecelt ~ 
bir kilo au hesabiyle) en a§ai• .. ;,,, 
ton tutar. Deve kolla,.. içU. I' 

1 
gelme günde ancak 20 kifo"''', 
heıap olunabilir. Bu heuıba I~' 
lalyan orJusunun ıimdi balcı~ 
la Mtılıfallc ltattınJan iMi ~ 
nMtre •ultUıpbil,,... iP- Jl rr 
Jncye iAti~ ••"-· ~ 
pnlcri için tlalti ffJO IOll esr 
la§lftmclll .,, --· ... ""' 
Je tatUlmalcJn. ~ 

ltalYdft ordaaaw 6. ~ 
lqlil'Mı ıaye.i'nJc ~ ,,.,,._ 

"*""" 1n, laamluc .,. tlf'lfı 1' 
lriloPMl1• iletliycecğinl ,..,ı I 
m•I müm/riinclü1. 

Her laa/Je önamü'deln ~ 
me ott mulimebelntle ltof~ 
rın daha lazlo ı ?dd ~t ve ııı'. 
gö.terecekleri hesap olunabilif• 
/talyanlarrın /ngiltere ve Millı'' 
ler cemi)'eti tarafından daha ,,Jt 
euir zecri tedbirlerle tehdit eJ. 
mesi, harbin ıüratle bitirilme•~ 
icap ettiriyor. 

lf.arp :.ızadıkça , Habq orJ~ 
huvvetle~ccek ve ltalya ı:yaıt1 ~ 
Hll~QCH ..ı lL vç HUJ"'"• ... :..---·· > 

giiçliikl<:rle karşıla:acaktı-r. IJI 
nun için l talya ıefori aeri bit ,1 
rette ileri götürebilecelt rı·tuttaltst' 
bCZJ vurmak zaruretindedir. 

s. O· 

Kahirede Galeyan 
(lJstuanı birin~ide) dırılmıştır. Gizeb 1i niversitesi ilB 

tenkil etmeğe karar vedmiş oldu· Kahire arasın~aki bütüıı nakil 1/1 
ğunu bildirmektedir. Hükumet, srtaları dm·c1 uruhnu~tur. Un;ver ' 
polisin silahını kullanacağını \'e sit e şim di lik kapalı bulunacal ttt• 
hakiki kurşunlar istimal edeceği- Gazetelerin yaz<l ıkbrma go~ 
ni ihtar etmektedir. Bas hakan istifa etmek niyet" nde 

Univerrute mahafili, mücadele d ir. tngiliz komiseri, ya n n (ı; 
ye devama karar vermiş gibi gö . gi.in) hıal tarnfınt'an kabul ed116 

rünmektedir. cc!<tir. ~ 
Kahire, 9 (A.A.) - Dün en mü Eski Başbakan 1ıluhamn1et ~,. 

him karışıklık Kasrı Alim hasta· ınutp~şa ile Vefcl Paı tisinin nıi~ 
nesi önünc!ıe olmuştur. Kahire so- hiın üyeleri ar<1sında uzun bir W' 
kakları kırılmış, ağaç daylla rile, rüşıne yapı lmıştır. , 
indirilmiş elektrik f enerlerile ve Bir antanta varı labildiği ~'11' 

aja11111 aytarından: 
G~fiilefde cenup cepllesinc1e 

4181tiiiün jimalinCle Ras Destanın 
8fStifii ili ~tüle tiir yerli ltalyan 
lriineti araııiMİa !İtlaetli bir mb. 
hafflii oliiiüf ye 16ôö kiti ölmüf 
•eta fir lanmıjtır. Bütün liir gün 
ffi iii ~iiiij 6)an, ini mıiliarebe 
ffiiüincla Ha1'etlefifi iki ltalyan 
tanıı zaptetmit oldukları söyleır 
mellt@ellr. Habetletin 850 •e hal· 
yafilatm 700 Jtiji aayl>etmit ohhm 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesine göre "Royal Oak,, 
zırhlısının bütün topları vukuu 
eYvelce haber verilmiı olan es
rarenıiz bir kaza neticesinde ha

yakılmış tramvay arabnları enka. rlirdc hükUmet, mil letin kütle Jtl' 
zı ile doludur. Un<le mulialefetile karşı laşacr. K~r~ 

Atina, 19 (Özel) - Hesabat HUkfün et ciddi tedbirler almak ki, hu takdirde htikumetin ıstı 

ları bilcliriliiiektetlir. 
Loiitlfi, 9, (A.A.) - Röjter a· 

.iinıt liilthfiy&r: 
Bir ltafyin-Habet ıuıtıuna ma. 

tuf jifUjitielef imkanlarının me• · 
eiiC:liyetine rafmen ltalyanlar, §İ· 
mai Eeplieıinclelti taarruz hazır -
liWifiiia Cle.am etmeltte ve yeni 
~rdmıanlar ve lieıif hareket 
S MZ 

tiği 19 (Mğda) halkın birinciliği 
vermek i~ediği 87 (solda) numa
ralı lqyafetleri taşıyan Bayanla -
n ·görüyorsunuz. 

lara ujramıttır. 
Amital11lt ile Plymouth zabite

ıi, tahkikat yapmakta olup Lon
<lra zahitesinin de yardımını is -
temit oldukları söylenmektedir 

HükGmet memurları, bu kaza 
nın bir kuntlakçılık eseri olduğu 
9eklindeki riYayeli teyit etmekten 
iılifikaf etmekte oldukları gibi, 
tekzip d~ etiilemektedirler. 

Deyli Herald gazetesi, "Royal 
Oak,, zırhlısı mürettebatının ka -
zayı ıizli tutmağı yemin ile tellh
liüt etffiİf ohluklarmı yazmakta -
dır. Bü gazete, bazı fayialara gö-
re, *'Oberon,, deniz altmda da bir 
ltundakçılık lijdisesi olmuştur ve 
hu gemi de Devonport' da tamir 
edilmektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Royal 0-
ak zırhlısında vukubulan kazanın 

encümeninin tahminine göre Kon
dilis kabinesi neşrettiği kararna
melerle Yunan bütçesindeki açığa 
400 milyon drahmi bir açık daha 
zammetmiştir. 

tadır. Ü niversite, gayri muayyen etmesi muhtemeıd · r. 
bir t a rihe kadar kapatıl acaktır. KIZLAR BlR TRAMV A Yl 

Geceye doğru şehir süküne1 DEViRDiLER 
hulnmştur. Kahire, 9 ( Ozcl) - Gösteri: 

HüKOMET iSTiF A f\I;( lere bir ~ok da klzlar iştirak etft' 
EDECEK? m~ştir. J<ızlar. öğleden sonra S' 

Fransız ka bi nesı }{ahire, 9, (Özel) - S' lah İgf j mari kilise yakınında bir tnılll"j' 
top 1 an 1 yor malin de polise konan y:!Sllk kal ya hücum ederek d e\•irmiş ıercli'· 

Paris,9(A.A.)Ça11ambagü· 1şı·mal"ı ç•nd • et 
nü toplanacak olan kabine yarın ~ ı e son va z 1 y 
sabah toplantıya çağırıltnıştır. B. 
Laval lngiliz dış bakanı ile yap -
tığı konuşmalar hakkıhda marn. 
mat verecek tir. 

------------------------_._ 
bir kast eseri olduğu hakkında 
Plymouth'da dönen rivayetleri, 
deniz bakanlığı teyit etmemekte -
dir. 

Zırhlıda elektrik kontak yapa
rak, bütiin cereyanın kesilmesine 
sebebiyet vermişti. 

Pekin, 9 {A..A.) - Muhtar 
Şarki Hopey devletinin merkezi 
olan Tt.1ngchov'a yüz japon aske· 
ri gelmiştir. 200 Japon askeri de 
Tungchov'e gelmek üzere yola 
çıkmı~tır. Tungchov yakınında bir 
tayyare meydanı yarpıhnıtlır. 

Bütün bu faaliyetler, Japon 
askeri makamatmın, ,arki, hopei, 
yeni federasyonunun hudutları 

içine alınmazdan evvel askerljk -

ten tecrit edilmit mınteka .. t,il 
nüfuz dairesi teıiı etmek ta-~ 
runda bulunduklarının bir deli 
addedilmektedir. 

Pekin, 9 (A.A.) - Bir J-.1°' 
kaynağından bildirildifine .-; 
Hopey eyaletinde Jenkio'de ff 
köylü isyan etmİf, resmi bi~ 
Jarı ele geçirmi9ler ve eıotl'7~ 
teflerini hapaetmİflenlir. lsf_. 
sebebi belli değildir. 
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~aretler 1 
Qİlinı tarih tezimiz 
\'e müspet ilim 

'İiıt 1' "1ilain bir orta malı gibi bü 
'-lr1, davalara yalancı 1ahit tu
t~"~ zamanları hep hatırlarız. 
~hın b~ ıek'ide tefsirlere tabi 
lii IPlaaı ınıanların müıbet dü-

'tttlere ıahip olmadıkları za -
~Q'r için tabii görülüyordu. Ta· 
t~ bu nevi telıirleri hpkı Nas· 
"" Hocanın meıhur cevabına 

ıerdi. 

~cı.rettin Hoca: 
"" - Dünyanın merkezi ayağı
~tığım yer, demiş. 
Sormuılar: ,, 

'lıit: - t..,,an et. Hoca cevap ver· 

- Git ölç! 

1 ~cuma kürek, heyet, arkeoloji, 
Jq,1lti bir hakikat haline koyma
"'1t .. once: 

Cc 

.... - Medeniyet bizim alemi.,.t:d. 
ır,,. 

"1Q Diyenler Nasrettin Hocanın 
lltılnndan istifade ediyorlardı. 

'tı- ~ Q.~at bugün artık tarihin milli 
lfir l>ıye makıadile tahrili. epi güç
l • /Jta::ımafih bu tahril bazı dev
~ rejimleri tarafından hala, bu -

ltfercle bile ortaya atılmakta ve 
~it.tep kitapları bu e•aılara göre 
QıırlanmaktaJ ır. 
e Ce~enlerde Guıtos Ajansının 
.'"lirıden aldığı bir haber bu ne
~ &i, tarih telôkkiıinin ortaya sü-
1 "1ek iıtediğini anlatıyor. Bu 
elcP· L • •• d · ,. d .., > lf1t:ıye gore me enıye ı ogu-
~ar ıimal kavim/eridir. 

llu iddianın mektep kitapları
~ flcçm.e~i mümkündür. Çünkü 

>ip- l __ ,.; L!- _...,ı.,..~ lnhci•nl ~iP. 

1 • ltitaplar basılır. Fakat hakika
~ kqrıı kitap sayı/asından yapı· 
> Qk duvar ne kadar ayakta du· 
'bilir? 

4 .. Atiiıbet görü§e tabi olan tarih, 
l lftiirı ilim, bütün teknik laaliyet
,'r rnecleniyetin nerelerden t;ıktı
tırı,, r.erelere yayıldığını vuzuhla 
ctrılqtıyoı·. 

1' arihin bulduğu bu hakikat, 
~dtcıc/der olan bir seyir ile Orta 
l .. )Qya ve bizim soyumuzun c.Jar· 
'tına dayanmaktadır. 

i r cırihin mukadderat~ müsbet 
.,.,._°'dtı., giderken Türk milletinin 
~ "-lt.qaderatiyle bir müvazilik vü-

cle getiriyor. 
i 1'ürk tarihi tezi milli bir turih 
,~Qf etmek için hakikatın talırit"'err çıkmamııtır. Bilakiı haki-
Qf bizim yolumuza çıkmı~tır. 

.,.,._. Atii•bet ilim bizim tarih lezi
•ti takviye etmi~tir. 

'-..___ __________ s_a_d_r_i _E_r_t_•_m~ 

V ~ha hastalığı 
nerede• çıkar? 

bi~\'velki gün çıkan gazetelerden 
laı ~de bazı sulardan veba has -
''a 

1&'Inın sirayet ettiği ve bu 
~.laıın çoğal_dığı yazılmıştı. 

~l ~n bu mesele etrafında sıhhat 
di~~ direktörii Bay Ali Riza ken 
lal'ı ~.görüşen bir yazıcnnrza şun 

" Söylemiştir: 
b,li-..· lıtan:bulda beş altı yıldan 
~İf h~ç bir veba hastalığına tesa. 
~' edılnıiı değildir. Sonra veba 
~--•t.lığının sirayeti sularla ol · ı 
t,ı.~1 Su ?içbir zaman veba has .

1 
t, &etırmez. Bu hastalığı geti. 

~aıkadır.,. I 

Berber: Ben bu suyu içerim. diyor 
Ondülasyon yapmak için bulunan su etrafında 

iki tarafın söylediği sözler 

Sıhhat direktörlüğü berberi mahkemeye verdi 
Kadın sşçlarma öndülasyonl 

yapmak için bir su keşfetmiş olan 
Beyoğlu kadın berberlerinden B. I 
Pervasilyus hakkında berberleri 
cemiyetinin mahkemeye müraca -
at ettiği haberi üzerine dün bu 
kaclm berberile görüştük. 

Pervasilyus'a dair bir söylevde 
bulunan Berberler cemiyeti baş -
kanı bay 1sınail Hakkr dünkü ga
zetelerden birine şöyle demişti: 

dülisyon suyunun hiç bir zarar[ caat edildiği söylenen kadın ber
vermediğini ve §İmdiye kadar hiç beri almış olduğu ihtira beratı -
bir kadından tikayet yaki olma - run suretini gösterdi. 1923 numa
dığını ileri sürüyorum. Benim bul- rası olan bu berat "Saçların elek· 
duğum ondülaıyon suyu üzerine trik makinesine lüzum olmaksızın 
lktııat Vekaletinden on beş sene dalgalandıı:rılması hakkında Tür -
için alınmıı bir ihtira beratım var. kiye cumuriyeti tabaasmdan Ni -
Bugüne kadar 20000 kadın batı koli oğlu Vasi!,, diye başhyarak 
yaptım. Kimsenin bir kıh bile za· "26 son kanun 1935 tarihinden i
rar görmem:ıtir. Zararlı olduğuı:ıu tibaren ·on beş yıl için verilmiş -
iddia edenlere şunu söyliyebilirim tir.,, sözlerile bitmektedir .. 

"- Pervaıilyus berberlerin 
kullanmakta olduğu ondüliıyon 
makinelerinin menenjid tevlit et· 
tiğini ve kendi bulduğu usulün 
salim olduğunu iddia etmİf •. Ye
niden bir toplantı yaparak kulla -
nılan makinelerden !imdiye ka -
dar hiç bir hastalık çıkmadığını 
tesbit ettik .. Bu İ! yakında mah -
kemede halledilecektir.,, 

ki, ben bu ıuyu içerim .. Salim biı· :t- :t- ~ 

Kadın berberi Bay Pervasil -
yus ise diyor ki: 

"- Elektirikli ondülaıyon ma • 
kinelerinin hastalıklar tevlit ede
bileceği ihtimalinden bahseden 
ben değilim. Bunu kendileri aöy • 
lüyordu. Ben, kendi bulduğum on-

§ey o1duğundan o derece eminim. 
Mahkemeden haberim yok.. Böy
le bir ıey olduğu takd' de kendi· 
mizi elbette müdafaa edeceğiz. 
Benim bu icat ettiğim su üzerine 
Fransa, Beiçika, Yunanistandan 
da almmıı beratmı var. Kullana -
cak berberlere önce bir müddet 
usulüm hakkında ders veriyorum 
sonra iti kendisine bırakıyorum. 

Bu ondülasyon suyunu, pud -
ra, krem yapmak için uğra§hğım 
zamanlar bulduğum bir mahlülün 
ne§rettiği hararetten ilham alarak 
ortaya koydum.,, 

Hakkında mahkemeye miira • 

' Diğer taraftan bir başka arka -
daşımızm ayni meseleye dair ge· 
tirdiği ha\•adis şu yoldadır: 

BERBER CEZA MAHKEMESİ -
NE VERiLDi 

Bundan bir müddet evvel Be -
yoğlunda Pervasil adında bir ber
berin ondiilasyon için bir ilaç keş. 
fettiği yazılmıştı. Bu ilacın mua -
yenesi işi sıhhat işleri direktörlü
ğüne verilmişti. Direktörlük ilaç
ta yaphğr muayenede çok mik -
darda sübfüme bulunduğunu gör
müş ve berberi ceza mahkemesi -
ne vermiştir. 

Fakir ve gıdasız çocuklara yardım 
Kızılay Kurumunda dün yapılan 

derhal işe başlanmasına 
bir toplantıdan sonra 
karar verildi 

tık okullarda ok-uyan f ek~r ve f nı General Alinin başkanlığı al -l 
gıdasız çocuklara, okullar .açılalr tında f evkaladc bir toplantr yap . 
iki aydan fazla olduğu halde, he · mışlardır. 
nüz hiç bir hayir kurumunun yar Toplantı sonunda Kızıl Ay ku -
dnn etmediği görülmü~tür. Bu me- rumunun başvurduğu diğer hayir 
sele etrafında bir araştırma yap . kurumlarından cevap gelinceye ka 
tık. Ara§tırma sonunda yalnız ço dar beklemeden bugünden itiba -
cukla~ esirgeme kurumunun Kar ren elde bulunan 5000 lira tah$i· 
tal, Bayezit, Adalar ve Alemdar satla hemen işe başlanmasına ka 
kollannm kendi mmtakaları için- rar verilmiştir.Bütün kollar ken -
deki fakir çocuklara öğle yemeği di mmt:akalaıındaki okullara yapa 
verdiğini öğrendik. Esirgeme ku . cağı yardım mikdarmı tesbit ede 
rumu tarafından yardım gören bu rek hemen işe başhyacaklardır. 
çocukların sayısı 210 kadardır. Alman sonucu ve yapılan yar. 

Kızıl Ay kunımu çocukları e · 
sirgeme kunımile yaptığı temas so 
nunda bu mikdann biraz daha art 
trnlmasmr istemiştir. Çocukları e 
sirgeıne kunımu bu durumu ince -
lem ektedir; sonuç henüz Kızıl 
Ay kurumuna verilmemiştir. Hal. 
bu ki, okullarımızda bu talebeye 
yardım edilmesine siddetle lüzum 
vardır. ~ 

Dün bu mesele etrafında konttB 
mak üzere Kızıl Ay kurumunda 
bütün kaza okulları km11m ba~ka 

Ford davası 
Otomobil, ınotör ve şasilerini 

resimsiz çıkarmaki.an suçlu Ford 
otomobil fabrikası aleyhine acı -
lan davaya dün 8 inci ihtisas n~ah 
kaınesinde devam edilmistir. Malı 
kemece tetkikine lüzum"' görülen 

fabrika muamelat defterlerinin tet 
kiki henüz bitmediğinden kara . 
rın verilmesi için duru~ına l)aska 
bir güne bırakılmıştır. , 

dım şekillerini tekrar gözden gc 
çirmek üzere ayın 24 üncü günü 
tekrar Kızıl Ay kuıı.ımunda büyük 
bir toplantı yapılacaktır. Ancak 
bu toplantıda ayni zamanda Kızıl 
Ay bayram kutlulama kurtlan i~i 
de görüşülmüştür. Bazı üyeler bir 
tek hem bayramlarda hem de yıl 
başında yeni yıh teQdk için kulla 
nılmasmı istemişlerdil'. Bu istek 
de n:.uvafık göıülerek kartların şe 
killeri ve basılacak mikclar tesbit 
edilmiştir. 

Lambasız sokaklar 
Elektrik bulunmayan bazı so . 

kaklardald evlerden aydınlanma 
resminin alındığı yolunda bazı şi
kayetler olmuştur. Alakadar bir 
zat dün demiştir ki: 

- "Sokağında cleJ...-trik bulun . 
mayan evlerden kanunen tenviri. 
ye resmi alınmaz. Böyle bir resim 
tahakkuk ve tahsil edilse bile ge -
ri verilir. Maamafih şikayetler o. 
lursa tetkik edilir.,, 
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'>lcu~ER DERSLERi - llk 
ıt.t llarda gramer dersleıi müfre

J)?ogramy şekline göre ilk oku 
rmda temrinler yap .. 
e o"k'tırittiacaktır. 
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1Gezintiler1 

Çıkmazlara 
sa planına yalım! 
Bazı hôdiseler vardır ki, oluı• 

larına ilkin üzülürüz. Halbuki. bu 
oluşlar, topluluğun gizli bir yara
sım sızlatan, yaranın VaTlığını or
taya atan §eylerdir. B'1§ cermelt!t' 
rine sevinmemiz gerek. T eıhiı ko
yabilmemiz için bu bir lırıattır. 

Son Galataşaray- Güneı gü
rültüsünde i§te böyle hasta ve ağ
rılı bir varlık belirdi. Kavga, ıtcul· 
yomdan gazete yapraklanna sıç· 
radı. Ayva, ta§ yerine mürekek'
lt§kırıyor ve kalemler mızrak gİ• 
bi çatt§ıyor. Hele fU imtiyaz Java
nedir? Niçin buna yer verildi? 

Galatasaray, neden imtiycalı 
bir çatı olsun? Hangi hakka da
yanarak böyle bir iUtünlük ku
runtusuna dü§ülüyor? Sonra, bir 
sı nedir? Niçin buna yer verildi? 
sında naııl bir bağ var ki, gazet~ 
ler iki düşman siper gibi karırlıklr 
ateş açıyorlar? 

Yurdun bir mektebini yermeli, 
bir btı§kasını göklere çıkarmak 

ve bunu sokağa dökmek iı mi 
sanki? .. Napolyon: 

- Bir işin aonuna ıJarılmasını 
isterseniz, onu komiıyonlara veri• 
niz! 

Demiş. 

Onun gibi biz 'J. e: 
- Bir hakkın boğulmasını i .. 

terseniz, onu kamunun önüne ah• 
nız. 

Diyeceğiz. Niçin mueleyi baı
!aclığı yerden almıyor:i lıükümle

Timizi hadisenin akt§ına göre oer

miyoruz? .• Bir oyun arasında Ga
lata•araylılar alana ayva oe laf 
atml§lar. ilkin durulacak nokta 
işte buclur. 

Bunun fena, çirkin bir ıey ol· 
duğunu hep birlikte söylemelıyiz. 
Fenalık bu kadarla kalmamıı. 
"Güne§,, yuvası tQ§lanml§ ve bir 
genç yaralanmı§. Çirkinliğin ıon 

kertesi demek olan bu hücuma Ja 
clbirliğiyle kırmak va:zilemizken, 
tutuyor, ortaya büsbütün bQfka 
davalar atıyor, i§i çığırından çıka
rıyoruz. Toplantılar yapılıyor, 

protestolar yağdırılıyor,, toz du
mandan hakkın lermant okanmt• 
yor. 

Kulüpçülük, renk ve lorma gaY:
reti adamı haksızlığa sürüklerıtt".. 
sonunda herkesin pİ§man olacağı 
kötülüklerle karıılQ§ırız. Galata
saray, arkaıında uzun emek ve 
verim yığınları yükselen bir Türli 
mektebidir. Oradan yetifenler de 
olgun ve ate§li bir ruhun belirdiği 
görülürken, bu güzel yuvayı frenli 
nüfuzunun bir açık kapın gibi 
göstermeğe kalkışmak korkunç 
bir suç olmaz mı? •.. 

Gazete, §U veya bu davanın 
bayrağı olmadan önce sınıfları 
yurdun dört yanına dağdmıı baı· 
ka bir mektep olduğuna bilmeli 
ve uğurlu, kutsal ödevini baıar
mağa çalı§malıdır. 

Çocukları yaramazlık eden 
mehtep hangisi olursa olsun, en 
keskin cezalarla uslandırılmalı 
gerektir. Bunu hep birden iıteme
li.yiz. Son günlerin i§inde bize dü
ıen vazile İ§te budur. Sonra, böy
le uygunsuzlukları besliyen bQfl• 
bozuk sporculukla da ayrıca ai· 
rCJ§malıyız. Spor, gövde ile birlik
te ruhu be&liyen bir vasıtadır. 

Memleket çocuklarını biribirir.e 
dii§üren bir bozğun ka";ncğı değil. 

~"' C :: Jn 



Rnkaradan:
1 

~ımnıııııııuıınuıııııınnıın•H11mııınH1111ııuııuııııııH1ltfıu11111ıınnrııı1111111ııımnııu11111ııırırıHnınuııııııııııtımnııuuıııııım 

Türk Kuşu e raiında çalışmalar 
Savget Rusqaya qiden talebeler Moskovada 

motorlu taqqare uçuşları ıJapacaklar 

Ankara, 9 (Özel) - Türl-uşu 
için Ruayadan getirilmesine kare.r 
verilen paraşit kulesi geldi. Ku
lenin yen: stadyom içinde yapıla
cağı yazdmı,tı. Ancak yeni &tad
yom bun" müsait görülmediğin
den l:urulamryacağı anlatılmıştır. 

Bu husuıta yeniden inceleme! 
yapılacaktır. Türkkutu için yel · 
ken uçuşlarına müsait olduğu tah
min edilen Merzifona tanınmıı 
tayyuecilerimizden B. Vecihi ile 
Türkbtu plinörlerinden Ahalin 
aitmitler, incelemeler yapmııla.r -
dır. Buradaki incelemeler bittik-

ten sonra Afyona gidilerek bura
da da incelemeler yapılacaktır. 

Bütün bu incelemelerden ıon
ra Türkiyede bir yüksek planör 
mektebi a.çılmaH üzerinde ayrıca 
çalışılacaktır. Bu mektebin Anka· 
rada kurulması ihtimali kuvvetli· 
dir. Planörlük tahsili için Sovyet 
Rusyasına gitmiş talebele1· mekte
bi bitirerek Moskovaya gelrni~ 

bulunmaktadırlar. Moıkovada bir 
müddet motörlü tayyare uçufları 
yapttktan sonra Türkiyeye döne
ceklerdir. 

Hukuk Fakültesinin üçüncü sınıfında 
üstüste kalan talebeler 

Ankara, 9 (Özel) - lıtanbul yıllarının silinmesine karar veri -
Hukuk fakültesinde ÜÇÜDGÜ sınıf- len talebeler adına bir heyet bu -
ta iki ıene üıt üıte kalanların raya geldi. Bu heyet ikinci ımıf a 
kayıtlarının silinmesi için profe - verilen mfaaadeden faydalanmak 
sörler mecliıinin verdiği karar bu- istemektedir. Heyet yarın (bu
raya bildirilmiıtir. Bu ıabah lı . 1ıün) Kültür bakanı ile görüte
tanbul Hukuk fakültesinin üçün- cektir. 
cü ıınıfında üst üıle kalarak ka -

Hukuk Fakültesine devamda 
karne usulleri 

:xnbra, 9 {özel) - İstanbul 
Hukuk fakülteıinde timdiye ka -
dar talebelerin devam günleri 
için yapılmakta olan kupon usulü 
i1o yoklamanın bu yıl kaldırılma
ama karar verilmi§tir. Bunun yeri-

/şkdn Direktör/iği 
kadrosu 

Ankara, 9, (Özel) - lakin mu 
ha.ebe müdürlüğünün kadrosu ta 
mamJ•nmqtı!'. Muhaıebe direktör 
liijüne Bay Rüıtü, muavinliğe i · 
kinci mümeyiz Hilmi, mümeyizli. 
ie Oaman Nuri, tetkik memurluk· 
larma müralripler muhasebe.in • 
:den lamail ve lhıan , katipliklere 
:cıe biri Divanı muhaıebattan iki 
ıi maliyeden tayin edilmiılerdir. 

Ankarada Adliyevezne
darı tevkif edildi 
Ankara, 9 (Özel) - Ankara 

~dliye nmedarı Enver bir ihti
lia auçu ile tevkif edilmit, ıorıu
:Ja Ç4tkibniftir. 

Ankara hapisane$inden 

ne Edebiyat fakülteıinde olduğu 
~ibi kame .uaulii tatbik edilecek
tir. Taletieler J(arneleri toplayıp 

imza edecekler ve imza aününde 
bulundukları takdirde o güne ka
dar devam etmit aayılacaklardır. 

Yeni lise ictimaiyat 
kitabı hazırlandı 

Ankara, 9, (Özel) - Hilmi Zi
ya, doktor Ziyaaddin ve kültür 
müf ettitlerinden Halil Fikretten 
mürekkep bir komisyon tarafın • 
dan hazırlanmakta olan yeni lise 
içtimaiyat kitabının yaıılmaaı bit· 
mit, kitap bu aktam kültür bakan 
lığına sunulmu§hır· 

İsl.lnbul Beltdiq\:Sİ 

S~hir1Yyatrosu 
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Bu akşam saat 
20 de 

KARAMAZOF 
Türkçesi 
Yazan: 

R~c;at Nuri 

kaçan Emin gaka/andı Fransız tigatrosu 
Ankara, 9, (Özel) - Ankal'a HALK OPERETl 

llapiMbaneıinden d1van delmek Yalnız hu gece 'e 
.
1 

. A yann gece 20,.30 drı 
MSetı e kaçanlardan Emın yva· BAY _ BAY AN 
MEda bir zeytin bahçesi bekçiliği Gmuml arzu üze 
71lpmakta iken yakalanmıf, bura. ne perşembe 
ya getirilmittir. akşamı 

TELLi TURNA Emin kendisi ile beraber kaçıp 
ta ıeçen yıl yakalananlarla bera· 
ber tekrar muhakeme edilecektir. 

4nkarada garım tedrisat 
kal d 1 r ı l d ı 

· Ankara, 9, (Özel) - Ankara· 
~aki ilk okullarda yamn tedriaat 
11M1lü kaldırdmıt, yerine çift tedri 
at usulü konmuştur. Buna göre ta 
lebeler iki kıama ayrılarak biri ıa 
Wı , dlferi fStleden ıonra olmak 
üzere darder ders okuyacaklar • 
Clır. Bu usul diğer!crine nazaran 
C:laha faydalı rörülmektedir. 

Beklenen büyük OPERET 
Yazan: Mahmut Yesari. Müzik: 

Sezai ye Seyfettin Asaf. Gi§e gündüz 
açıktır. Telefon 41819. 

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

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Selııadebaşı 1'URAN Tiyatrosunda 1 
Bu gere saat 20,:lO d :-

Kırmızı 
Fener 

4 perde. Cuma1'. 
tesi - Pazar 
Yalnız matinelerde: (lBTILALl 

Bu bir cinayet mi, yoksa? 

Kasımpaşada köprü altında Satı 
isminde bir kadının cesedi hulundtJ 
Genel Savamanyar Bay Şefik, araştırmaya 
elkoydu. dün akşam geç vakte kadar ~aka 

bu işle uğraştı. iki kişi yakalandı 

önenıle 
yerinde 

Kasnnpaşada Bayram yeri de 
nilen yerdeki köprü altında dün 
bir kadın cesedi bulunmuş, polis 
vakayi tüzeye haber vermiş1 genel 
savamanyar Bay Şefik, derhal vak 
a yerine giderek araştırmaya ö . 
nemle elkoymuştw·. 

Vaka bir cinayet midir, değil mi 
dir? Dün akşam geç vakta kadar 
yapılan tahkikatla, şu ip uçları el 
de edilmiş?r: 

Cesedi bulunan kadın; Sati is· 
mindedir, Taşköprülüdür. Kırk al 
tı, kırk yedi yaşlarındadır. tstan 
bula daha beş gün evvel gelmiştir. 
Gelirgelmez de, kendisine Küçük 
pazarda bir çöp arabası çarpını:ş 
hr. Temizlik işçilerinden lbrahi . 
ınin kullandığı çöp arabası çarpın , 
ca, kadın yaralanmış, hastahane· 
de yara& sarılmış ve her ihitmale 
karşı kendisine t€tanos ~c;m ya · 
pılınrştır. Bundan sonra da temiz 
lik işçisi tbrahimin delaletile onun 
arkadaşlarmdan ve gine temizlik 
işçisi olan lsmailin Kasımpaşada 
hi evine götüıiilmüş, iyile§inciye 
\\u.d"""' ... ı.. •. :ı. .... , ....... ı • ...::.----,- ·~ v ~\1'4& .ı\ 

mıştır. 
Derken, aradan çok geçmeden 

kadının cesedi bulunuyor. Kadın, 
yaranmt yara dolayısile vücudüne 
giren tetanos mikrobunun tesirile 
öldü de, tbrahim ve lsmail, kor · 
karak cesedi çöp arabasına koyup 
dere boyundaki lföpıii altına ge· 
tirdiler ve gece karanhğmda ora 
ya mı bıraktılar? Yoksa kadrn öl 
düriildü mü?. üstündeki elbisele 
rin eski püskü, lime lime olma.~ı . 
na ve kendisinin sadaka ile ge · 
çindiği sanılmasına rağmen, para 
sr için öldüriilmüş olamaz mı? 
Kemerinde ve hirka~mm dikiş yer 
lerinde saklı altmlan bulunması 

WIUl'1flt111MMU4•1 ; il&H•ll i UUAAN'!NWW 

ilk mekteplerde 
Yeni bir sınıf ilave 
edileceği asılsız 

Dün çıkan bir gazetede 95 ka · 
zada bulunan ilk okullara bir al -
tmcı sınıf olarak 4 orta sınıf ila . 
ve edileceli yazılmıştı. Bu mesele 
etrafında ilgili bir zat bakanhğın 
henüz böyle bir kararı olmadığı · 
ıu söylemiştir. Daha sonra bu me -
sele şimdi değil ancak ders yılı 
ha§mda görüşülecek bir mesele • 
dir. Bugünkü durumda yeni açı · 
lan orta okullara hiç bir talebe 
açıkta kalmış değildir. 

tık okullara birer sınıf ilave e· 
dilınesine şimdilik imkan yoktur. 

Çünkü vilayetlerdeki ilk okul . 
lar ilk tahsil çağın da olan çocuk 
lan alabilecek kadardır. 

Sağlık müsteşarı 
Ankaraya gitti 

Trakyada göçmen durumunu 
incelemek üzere Edrineye gitmiş 
olan sağlık müsteşan Bay Hüsa -
meddin evvelki gün Trak-yadan 
gelmiş ve dün ak§am Ankaraya 
dönmü~tür. 

mümkün değil ınidiı·? Bu paralar ı 
için canına kıyrlmasr muhtemel O· 

labileceği gibi yara dolayısiyle te· 
tanosa uğrayrp kendi ecelile can 

,,.......,'9"'? ... p 1 .. , ....... ____ .... 

Bu saat kimin 
saati acaba? 

Tüzeye vctileo iki kiş1, 
tevkif oiundu 

Cemal ve Ibrahim isimlerinde 
iki kişi, bir altın saat meselesin -
den dolayı polisçe yakalanmr~lar 
dün akşam üzeri tüzeye getirilmiş 
ler ve genel ~vamanyar Bay Şe · 
fik tarafından Sultanahmet birm 
ci sulh ceza hakyerine gönderil -
mişlerdir. 

Hakim Reşit, Cemalle tbrahi . 
min sorgularım yapım~ evvelce 
mahkUıniyetleri olduğunu söylü 
yen bu iki kişiden Cema 1. ~öyJe rl r. 
mi.~ir: 

- Bu altın saati_ satmam için 
-:1.t..-ı&ı •• • ,,~ e<l ' ıt;:::.ı UJ• V lUJ. d\.CQ.. J\., l) 5 .. 
de bulunduğumuz dükkanm önün 
den koltukçu Hasan geçiyordu. 
içeriye girdi. Bu saate yedi lira, 
kırk kuruş verebileceğini, ancak 
ha§ma püıiizlii hir ~ açılmasın · 
dan korktuğunu söyledi. fhrahim, 
hunun sağlam bir muamele oldu. 
ğunu altın saatin çalınmış mal 
olmadığmr kendisine miras kalch 
ğmr temin ediyordu- Ben ne bili ·· 
rim zavallı koltukçunun başma i~ 
açılacağmr ! 

- Sen, önce kendini düşün, ken 
dini tenıize tıkar- Koltukçu.mm he 
sabrın temizlemesini Qna hrrak ! 

- Orası da doğru, ya! Efendim, 
işte dediğim gibi oldu vaka !. Ben 
ondan sonra Bursa.ya gitnıiştinı. 
Benim burada bulunmadığımdan 
istifade ederek suçu bana yüklet. 
mi§ bu İbrahim! Bursadan dün 
ak§am lstanbula ayak basar bas · 
ınaz enselediler beni! 

tbrahime gelince, o, bu işle ken 
disinin bir ilişiği olmadığını, olan 
bitenn ancak Cemalden öğrenilebi 
Ieceğini söyleyip, eusdu. 

Hakim Reşit, bir müddet düşün 
dü, sonra şu karan bildirdi: 

- Hiç birinizi serbest bıraka · 
mıyacağrnı. Vaziyet tevkifinizi i
cap ettiriyor! 

Haklannda bu suretle alı koruna 
karan verilen Cemalle lbrahim, 
tevkifhaneye götürüldüler. Tah -
kikat, devam edecektir. 

Çenberli Taş 
Son yağmurlar yüzünden Çen. 

berlitaşm üzerinde birkaç küçük 
taş yerinden oynamıştır. 

Dün ltfaiyenin büyük merdive. 
ni getirilmiş, mühendislerin gözü 
önünde taşlar alınmıştır. 

Çenberlitaşın yeniden tamiri i 
cap edip etmediği de yakında in . 
c~lenecektir. 

verdikten sonra bu paralan~.•: 
ımş olması da ihtimal .. da~~i 
bulunamaz mı? Nasıl, oldu,~. ı: 
de öldü? Yattığı temizlik iŞÇ~tJ· 
mailin evinden sağ mı çıkn1!~ 
Oradan sağ çıktı da başka. r'~ 
mi öldü? lştc birer zan, şüph~ı 
tima1 olmak üzere bütün bu Cl ~ 
ler rrözönünde tutularak öneıı1 
yapJan araştırma, ileı-liyar. ti 
iç yüzünün bir art evvel ıneYdJı1 
çıkarılmasına çalışılıyor,. i}. 

Genel savamanyar Bay şef Al 

dün akşam geç vakta kadar l{V 
pa.sada. bu 3raştırma ile uğı-~ 
cesedin bulunduğu yerde t~. 
yapmış, yakalanan lbrahim~ 
maili sorguya çekmiştir. B ~ 
kadmrn nasıl Q.ldüğüne. da.ir ~ 
bir şey bilmediklerini, bu iş1e ~. 
bir ilgileri bulunıuaclığını s01l~ 
ıniş1e.rdir. Şimdiki halde bun1' 
aleyhinde kati delil voktur. 

Ancak, köprü alt;na. ba~ka ~ 
yerden sürüklenerek ·getirilcli~1 ~ 
senkes tesbit erlilmi~tir. Çünk\11 

1 
rlrprn"":uı:.)cl:u~ı. hiphiri~ Ü,'\lq.~l'I 
Jraır ve vucuaunae yen1e suru bl 
nıe izleri vardır. Kulaklarmda11 ııi! 
rinin memesi kopmuş, sallanır MI 
haldedir. Buradan yüzüne dllf' 
da çizgi halinde kan ~ızmıştır~ 
ğazmda boğulduğunu gösterr. , 
bir iz görülememiş, öliim se~~H 
nin tayini içjn ce~et morga go~ 
rilmiştir. Otopsi yapılarak rtl"' 
yazılacaktır. 

. Satmm cesedini köpıii altıt'ı;. 
ilk görenler oraya oynama~ ~ 
den mahalle ço~uklandır. Bır (fi 
dmın gözleri kapalr, up uztJ!.1_~ 
tığım koşa koşa civardaki d~ 
cılara haber vermieler, onlar . 
koşup gelmiş ve iş nihayet polil" 

~:.~~::.tüzeye a~etmişti~ 
, 

Plaka resimlert 

Üç aylık resim birde• 
jstendi 

1 Birkaç gün evvel şoförlere ı 

ğrtılan birer ihbarname ile_ it~~ 
dilerinden birinci kanun, ikiJlcı r' 
nun ve şubat, aylana ait p1Ak9_,r· 
simlerinin toptan ve on gün 
fmda verilmesi istenmiştir. r 

Plaka resmi her ay sonundl 1' 
!edikten sonra alınırken bÖyle , 
ni bir ihbarname ile üç aylık ~ 
min peşinen istenmesi şofÔ , 
müşkül bir vaziyete sokıtı~, 
Çünkü bir çok şoförler geçe~ ·~ 
larm plaka resimlerini benli' tfı 
rememişlerdir. Yeni şekle ~1', 
üç aylık resmi peşinen vertr'~tfd 
rine maddeten imki.n gönnetı!P· 
dirler. ; 

Şoförler cemiyeti, mütead~ 
kayetler üzerine bu m-.ı_eyf--'' 
den geçirmiş, belediyeye ..,....- • 
maya karar vermiştir· - ' 

Bazı §Oförler belediyeye~ 
kayette btilunduklanndan ~~ 
yede alikadar şefler bU )Jf1I' 
tetkikata ba§lanuJlardır. 
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8-..lgarlar LER ıı HÜ 
..... .. ... ~ ... 
Ç• . A b 1_ k Yunan Kırah Jorju 

iÇi VrUpaya 8K8r8 . methediyorlar 

hayali.ta da ıyordu 
Otta A.Ja J&Ylalarmm prkmda ler arasında ileri hareket.e koyul 
J.llıJıar)lriı. Daima l&rka doiru d1ılar. Fakat vakit.siz bir kar her 
~ Nitekim timdi yine r.anlft tutmuştu. Şiddetli bir so . 
1lılr:i llBa impaıatoılnimıun vari tak kemiklere işliJordu. 
li olan TmtJa Çillliler ile birleşe · Böyle bir vaziyette ileri hare · 
ilk orada )lalllJIU. keti akilbe bir teY dejildi. O 

l'abi Hila iatikJAJini kurtar · nun için Çiçi yolda devam etmek 
llals tpa ona.,a çıkan ihtilil re · için biraz tereddüt etti. Düşünü . 
liıi ÇiCi Jliilllerin bu ananavi si yordu Jd askerleri yalan bir za · 
~ ~ Jeni bir siyaset, bir manda ıeBif meralar bulaeakla · 
..., 1iJueti ikame ediyordu. rmı ümit ederek haynnlan ~ 
llialerin Citiyi takip eden ka · kifi derecede ot almamışlanb. 
lıileıeri bundan sonra büyük Rus Bundan dolayı böyle tamamen 
llehirlerinin ceryanlarmı takip e karlar Ye buzlar ile tutulmut o . 
derek Herileyecek, ilerileycek, lan dağ yollan arasında gitfebil· 
ta (Volga) nm Atlas denizlerine mek hem çok zor, hem de tehli · 
kadar uzanan geniş kıt'alan hi- keli idi. Acaba geriye dönerek 
kiıaiyetleri altma alacaklardı. ilkbahan beklemek daha mı doğ 
Vakıa bu büyiik muvaffakiyet ru olacaktı? Nihayet Ç~in i . 

leri eıa .. etmek o kadar kolay bir çindeki intikam arzusu itidal ve 
ley değildi. ııu yolda Hünler ara baiiret hislerine galebe çalmıştı. 
..U nesiller geçecekti. Ç~iler Süvariler boğazın kal'lan ve buz 
den mnra Atililar gelecekti. Hün lan arasına dalıp gitti. f iiklek 
lerin &eleeek nesillerdeki evlit - yaylalan ge~ti. Kürkler içinde as 
lan atlmnı bir gün Tunada, son· kerlerin çene kemikleri birbirine 
ra (Seiae) • nihayet (Pô) nehir. çarpıyordu. Çünkü soğuk gittik -
ı.in4le sulayacaklardı ! Çiçi u · çe daha ziyade şiddetleniyordu. 

Sofyada çıkan (La Boulgarie) 
gazetesi Y unanistanda kralkk re· 
jiminin yeniden tesisi miinueb& • 
tile yazdığr bir makalede şöyle di
yor: 

İkinci Jorj Atinaya gelmeden 
enel memleket ana11i içinde idi. 
Yunan kralının müdahalesi i~ iki 
gün içinde Yunaftistanda işler u. · 
lih bulmuştur. Vakıa "Kral sat -
tanat eder, idare etmez.,, diye bir 
demokrasi kaidesi vard11. Fakat 
bu kaide bir çok memleketler, he
le Balkanlarda kabili bltbik de · 
ğildir. Bu memleketlerde halkın 
tabiati çok ateşli ve disipline mu -
hali! olduğundan mutlaka yük • 
sek bir mürakabeye m.uhtqtır. 
Yunan kralı kendi vatandaşları • 
mn bu zayıf noktasım iyi bildiii 
için şahsi iradesile harekete lü • 
zum görmüş ve bu hareketinde 
muvaffak olmuştur.,, 

lngiltere ,,e 
Yakın Şark 

Bir Fran.11a ,.uı .. i 
san60sgonelptJtlttl•r
dan baluetliqor / aaktaa ıördiıiiü Avrupa kıt'ası · Büyük ve yüksek dağlar kar . 

aab akarak yarmm büyük savaş 1ar içinde örtülmüştü. Çukurlar
laruaı. oralarda alınacak güzel da çelikleşen cumudiyeler insan FraDSIZ nwharrirlerindea (Sailıt 
kMm ve aervet p.nimetlerini dü lara yeia ,.. birliin veren bir man Brice) Le JOUl'llal ı•etesiae ıaz
lihıeiek ~ta. dalıyordu! ara gös&eri)'Grdu. Bütün ufuk i . dtjı &i,yasi bir makaled.9 tqilte · 

l'akat b&Jle-çok uzun "Ve zor bir tinde ae bir ot parçası, ne de bir Main yalan l&l'kta afifuaı. art.tı • 
mücadele salwına atılmazdan . çadır görünmüyordu. Bütün kar · jmdan baheetmektedir. Fransız 
c' ':1 ~-~ıuu ncıum:p::uııut:u .J.ı4..ııı üı.r ve bUZlal' ue çv"'m.w.n e ~ı·riri }ılı,. ~ı.ı.ıt~~ }Pl\UIİli 
bir intikam almak 1kım geliyor- q.W.._ ........ ,7ı"l ~ lllllllfıl•lllMlı•• 
clu.. Çin ordularının arkadan ye ğınşlarmdan başka bir ses işidil· tanda oynadığı h&kiın rolleri ü -
ijpoeai bu al~..aklann tamamile e miyordu. Buz kesilmiş olan şela · tasa ettikten sonra sözünü şöyle 
~~e~il~.esine ~ olmuştu. Çiçi leler hareketsiz bir halde duruyor bitiriyor: 
duşundukçe U-SiunWann kendi · du. o "Son günlerde Irak ile tbnissuu. 
ne oynadıklan oyundan dolayı ihtimal ki bu delicesine sefer . dun Arabist.anı araamda bir ittifak 
~ha faz_Ja kızıyordu. _Bilhassa den ıeri dömMk ve bahar gelin· yapılmıştır. Bu ittifak diplonıasi bir 
g_ondennış oldu~ heye~ın sebep ceye kadar iyi meralar arayıp bul tik derecesine kadar ileri götürül · 
aız olarak katledılme~enn~en do ~a~ için henüz vakıt ~miş de · müştür. iki memleketin para sis • 
1-ı lci"de aaleyan hiwdiyordu. jildi. Askerler buz kemlmiı olan temleri de birle§tirilecektir. Yine i
(lglaia USnmlıJara karşı himet· ejerler üzerinde açlıktan baygın ki memleket un varidatmda hususi 
tlıli ldla onu diler bir takım müt- bir hale gelmifti. Talcıtiizlikten gümrük tariefleri tatbik olunacak 
Wlkler aramap aevketti. gözleri kararıyor, etraflarmda kor tır. Haber alındığına göre Efga • 

(ReM-) dıanbdnin fimalinde kunç canavar hayaletleri ı&iir nistan ile Iran arasında da bir mu A..._ IDdılı vardı. Aatra • gıöi oluyorlardı. Bununla beraber &bede imJ.a olunacakuu§. Hatta 
Da aMUll de ~Mnbk ve avcı hiç bir ta"&ftan en küçük bir l)ikiı bu kombinezon Türkiye vasıtasile 
ilk ile pçiniyordu ki, bunlara yet sesi işidibni1onJu. Hünlerin şark kombinezonuna bağlanacak· 
{Kappklv) diyop.rth. "ölüm var, dönüm yok.,, kaidesi DU§. Bu kombinezonda ise Yuna. 

llepl•cle ve ormanlarda ut . anki bir ordu şeklinde canlanmış nist.anda krallık rejiminin tee&W. 
l'lprat J8PJ81l Kapçaklar sert aöriinilyordu. sünden sonra İngiltere büyük bir 
"Watll YUiyeten ukeıi kabili • Böyle karlar, buslar, ölüm ha- nüfuz kazanmıUjır. Sözün kısası 
Jeti fnlanlardı. Bundan bqka yaletleri a.rumda nihayet bir iz· lngilterenin yakın şarkta mevkii 
Kapçaklar ile U Siunlular arasın tirap içinde ilerliyen kafileler ta kuvvet bulmuştur.,, 
da eeki bir harbin henüz unutul- katsizlikten durur gibi oldu, o ı=~~;;::;::::=;;;;;;;=;;;;;;:--
nı1mq habralan ve intikam his valat Çiçi derin bir yeis içinde uza 1 DAVE f LER 1 
leri vardı. Kapçaklar intikam his yıp giden yollann sonlarına doğ - . 
leri$ tatmini daima tehir edi · nı baktı, acaba bu yollar üzerinde lıtanW ~en: 
JOrlaldt. Çlnlilerle U Siunlular a daha ziyade ileriye gldı1ebilir miy lstanhulda bulunan Cerede C. mlhl 
hamdaki ittfak bpna man olu • di? Çiçi kaşlamu çattı, dişlerini deiumumlai Cevdetln derhal memurt 
ıordu. sıktı, yeniden askerlerine ileri em yetimize mfiracaatı. 

Ciçi.aKpçaklarm U-Siunlula · ri verdi. ı TOPLAN ı 
1'& k8rp ~.emekte ol~an bu Karlar ve buzlar içinde yapı. flLAR 
intikam ~ keşfetıni§tı: Bu. • lan bu deh§etli sefer böyle daha Tiri Glukologl Kıaıunu 11eMI uk 
qun ilzenne o da kendi tikirlen · günlerce devam etti. Bazı yerler merlllfnün: 
JJf onlara nakletti. Bunun üzerine de yorgunluktan biten atlar uçu. Kurumumuz ba aenentn Ddnd top
fkf taraf aramıda bir tedafüi itti· nımlara yuvarlaruyor, yuvarlanır- ı..tmm ıı-n-as carpmı. sttnti 
fak yapddı. Her ne va1at Kap • ken süvarileri de beraber sürük. ...t l8,3t • Beyotlaaa Tlrk Tıp 
çaklar U Siunlar üzerine yürü • leyip götürüyordu. Böyle uçurum cemiyeti binasında yapaeatmdaa iiye
ıttek zamanı geldifine kani olur lar içinde ölüme gidenlerin çıkar lerimlsle, lstfyen meslekclaşlanmızın 
lana ittifak mucibince Çiçi Kap. dıklan aCI sesler nihayet.siz ses . relmelerinl rlea ederiz. 

gakJua yardım edecekti. sizlik içinde yürekleri parçalayan·.-------------.. 
Millddan (38) sene evveldi. bir tesir yapıyordu. Difertaraftan Kenan Hula&I 

'Bir liia sabahleyin erken daha bir kısım süvariler de takat.siz 
llneş dolmadan bütün Hün as· düşmekten kendilerini artık tuta· 
kerıeri trampet seslerile uyandL mıyorlar hayvanların eferlerin 
...,. karar verftm~. Süvariler elen ~lanarak yerleri kaph . 
... um atladılar ve Hiinlerin yan hem beyaz karlar içinde gö -

Bir yarasa 
Blrkma Aeakoldu 

"Ulus,, un tlil vazıları 

" Guneş - Dil ,, teorisi 
notlar 

.. . 
uzenne 

1ibllt:rie O...ı ~iitll 1JA'liif4riorı ıpe IAtll'ittlt 
"Ra,,.,.1ou1$1DJ1t 1 ürk.. /(ii:ltün.aerı, gc~diğiıun 

Cailneş - Dil 1 eorisıle ızahı 

Gifs• • aiL tearieieiD Yuettili = dojan ................ 'hrk
tt•eler, •vk .....__ küe;iik ••• maLsua oıı.... tell M wn
bir lntiir .... ............ ol- "-'3•i ÇWM'e1:ia '-- ~
ecW. ı.-••,. tarla, na.nf. fi.. tiklerini,. ... , ... C•l· 
1 ... • lns•'lfztik ı·•·rr• «W .. , ct.m.dıe (X.- X11. a
.._ ...... ,.................. •larcl&) ~ --... llJI ltilıllii,, 
whnw teM ... -..., Tiirldaia~-. .... lııillMi.,,nü 
.._.,. lalı i · .... ...._ ...,_etli. M•ael ••••ir• sa-
l& "'al •l•Amn t. iPa hı ••.,...iMhÇU.wllı .. lttül-
,.,_ .... IW 9';. ıllu .... R ti Otta Aa,atla r...t INll .W.. 
liiı • r •ıu ..... •rt•l•i"'- T"U..k a-..la ._..._ ,..._. ,..., 
M'z f ıW '1llla em " Jeni l&eli- Mili,. ,....._.. aYW etti. 
..... ... ........ tetk•ldai ................... [7] ••• 
icap ettirmekle kalmıyor; Tür:t U· bir yazma eaerde "Kırıız!ann 
lUIUlluD eaki vatanında bulunan 1 G. acı uınla bile "Giineı' e tapw 

aaan Uib11 4a ı. helnmclaa ia- bWPf,. ~·••tbr· Hatt.i M.,.oı
celemeyi ıünün meaelai yaparak lardu itil' kumımn da bu ald 
önümüze koJUJOr. Demek ki arke- Türk diaini deY..- eltirmit oldak
oloilann elae eltili eaerler debi- ları ıörülmüı\ir. lbaül-Elıir "lfo-
zi bu naktadaa allbclar ctaıeli· golltll' tala .,,.,,,..,.,,,,, ....... ,.. 
dır• • 9 - l&L-da difdlerimjzt .. ta• l d" [8] .uu ..,. .. ,,_, or,, ıror . 
rihçiterimizle tıkı elbiriili yapma Prof. CordleYaki Kaaun (ffae-
lan lizımdır. Kerman) Türklerinin ldlltir._ 

Türklerin eski vatanı olan Or- den l>abaeden eaerİQe ''INnlarda 
ta Aıya Ye dvannda (Altay, Ye- etki paıaaipı bakireteri Yerclrın 
niaey, ıarbi Sibiryada) bulunan ,._.ha ederku pn .. ""'•n! ... 
ve #lİillllf Aliltil. He hallı otduiu ü- ler_. di1or [9). 
zerlerindeki ıiineı bnlarmdan Altaı TürkleriDie ~oZJllAleal 
anlawdan putlar -çoktaoberi tW ve mitqlojilerintle •ki Tiirkl • 
ye arkeolojt &Hmlerinin dikkati- "Giio .. ~ anqeli pek k* 
ni ceU»et.iatir. olarak söze ~-

....... ,lwlıı.M MTwk O- .Kozmoıonire sör• Vlıca .., 
nivenlteal Müzesi,, adlı eserinde ya A•1 d-.llen erkek ~ ~ 
tu satırları yazıyor: ve yaratma kun.tbıi "Afcuıc. 

•·~ .-. ......... cıoı 
ıViıiil tafJJft 9Hffl;·· ı AltaJların ... ,...,,. e "llftltlltı 
minJe ve elini • ltiilt uerlerinıle "ay" ada "ata,, dedildetine 1ar. 
ı~rülüyor. !u Jtavlftİn rnacırları bu "Aıene,, ı\1.netleıa be.tb Mr 
ıöıfmyor iti, hnl• Mriret ile- te1 deJUdir. 
mlne~r.G.rthsiı,... • • • 
Mi aMM,.t ve ~ ,...,.._ 1111-
tletlUmifllr. Malnıll,,,. hı....,,;,.. 
de ve ...., Weei ifhl• faloir 
e4ilmiftir. Git ili70r iri, .. alarm 
alrUleleri, lefit,..,en ,.,_,,....,. 
tir.,, [I) 

Tarihi eserlerden 8irendipai
ze ılre, "C...., IClltli,, Türklerde 
pek ealddir. 8a Kil!tiln tarihi de
virlere, tarihten öncelri zamanlar· 
da klkletmit bir Kültün clevAIDI 
olarak intikal ettllinde ınplae 
yoktur. 

Çin tarih kaJDalrlannda letpit 
edlldliine _.,., Hlnlwin ı....,.. 
tona La • O,... Gi111y (Büylk Me
lenin otlu) Çin impar.._... 
yaachtı mektupta "Yer H pkten 
tloi111Gf, GllNf .,. A)' ,.,.,_.,. 
memur Jllrnlt, ,,.,,,_,,. 61,aA 
AManı. .. ,, cllye ,._,erci. [IJ 

"Hinler beflncl a7da toplu• 
lar. Babalarma, Mmays, y-. •e 
diler ruhlara kurban ......tar. 
Hakan, laer saha& aaraymdatt tı· 
karken tal6 eden CfİMf•, seeele
ri de A,JG aecde eder,, [3]. 

Hönlerin bir ıubeai olau "Dtın
lrıı,, Tilrlderi de Clinqe ve Aya 
taparlardı [ 4]. 

Gem. Ll,, lillletiain ..OU1lıi 
olan Çlciilllin ı•~lliiatle düt· 
mandan bprken Wr mnata ı•l
mit •e "BeaGüa11 .,..,.._ .. Ha
ber Ulheliain ....,.. fH demlt. 
ırmalcta1d Wıklar " kurt.lalar 
ona klpri ...Uttiai aanau.
ler (5]. 

Türldena n q ça41J1' kapdarı, 

,...ı eluü, .-ka kartı oldaiu 
• tarla .. ......,,. aJimlmWn 

HGiinq • Dil" leqriıinln bu 
hada bize rw ufukl.r açar. 
ıüpheaizdir. Metell etld Mı .. 
l~ın "~ l.,ııu alalım. 

!aki MıaırW..-m •Itri' W. 
"Giineı - Dit' torial1le en • 
bir tekilde tayle balı olunur: 

Ra=AI +ar + al=atal • 
. + rai=Ra. 

Türkçcd4tld .. ...,,., "an,. = 
(pak, temiz mukaddes), ,..,_.. 
IU.elerini de eslh !WI. llurt.ı.ınif( 
"Ra., kelimeti7le brf!'~1 

a. =aı+aı + -t 
Arı : al + v + •1 
Ar•i : •i + ar + •I 
Ar :al + ar + , 

5'ımercecl.ıci ("Ra - plmt 
Art/' = perlaklık) keliPaetu.111 
•titnolojik ualili ayni f.....ol • 
ifa4i• oı.nur: 

Areı al + ., + .. 
"Ar" kelimeai Yakutçada 

IJi tef, a&J!ll, ehemmiyetli, .....
zam, plk, mukaddea, ilahi" • 
lanna ıoliı'. (Ar to10ft :::: .
ilib). 

Dikkate taJQ\111' ki H Ar ' 
ak)" k.IİllWti lafkurt .. .... 
.. terui ,.W.sı ........... ... 
lir [11]. 

Tiirlderle bmfu ,...,._ C 
çe dilinde bu terui ,.idi 
(Rcıv) deQlliyo:r ki Mıaırhl 
(il•) lanmo •:roidir. Sqaoiı4 
tinde (ire = yeru) "AJ" ...... _. 
tir [12]. 

.. t.lime'-ia ···•ik lizini de (Ra) ile kartal.,..,•, 
ifa : .41 + ., + ., 

~ De harbin yapılaeatı mülü10rlardı .. •ı bf!Msilae 1'elhJ9n geçit • • 
R •e1W cellMıtmitdr. 

j ....................... ... 
R• : Al + "' + _, (;:;af) 
lre : il + ir + ef 



G Üz el iz mirde 
yapılacak park 

Sovyet Rusyadan dönen lzmir 
belediye reisinin anlattıkları 

l z. , . Lc 'eiiye reiıi Moıkooada K ültürparkta, Park müdürü Bayan 
Beti r.Je Sooyet Ruıyanın lzmir konıoloıiyle beraber Sovyet 

tayyareci/erini şeyrediyorlar. 

iz mir, (Özel) - Şarbay dok · Başbakanımıza izahat Yerirken 
tor Behçet Salih, Rusya ve Maca· edindiğim kanaat, her zamanki 
rista:nda yaptığı tetkik seyahatin· lUtüfkar yardımları ile bunun da 
den döndü ve uzun beyanatta bu- daha kısa bil' zamanda kabil ola . 
lundu. Şarbayın söylediğleri §Öy- cağı merkezindedir. 
le hülasa edilebilir: Bu park, fzmiri güzelleştire · 

Şarbay, bu seyahatte Sovyet cek, neş'elendirecek, canlandıra • 
dostlarımızdan büyük bir nezaket caktıl'. 
ve samimiyet görmüf, gerek Mos· .Moskovadan sonra, fahri hem 
kovada, gerekse Leningratta Türk şerimiz Mareşal Voroşilof'un ar • 
- Rus dostluğunun derin teza • zuları ve tahsis ettikleri hususi va· 
hürlerine §ahit olmuttur. Her yer- gonları ile Leningrada giderek 
de kendisinden, "Türk kardetle · muhtelif müe~eseleri gezdim. Bu 
rimize selam götürün .. ,, diye rica rada da güzel bir kültür park ha
edilmİ§tİr. lzmir panayırı ve kül - zırlamyor. Planını gördüm, fo -
tür parkı etrafındaki tetkikinde tograflar aldım. 
Moskova kültür park müdürü Ba- orye . u yaOakl lJlrÇOX-.) e 

yan Beti GJan iJe dokuz kişilik nilikler arasında hekimlik, çocuk 
mütehassıs bir heyet beraberce, büyütme ve terbiyesi mühim bir 
gece, gündüz çalı~mıı, lzmirde ya- yer işgal ediyor. Umumi sağlık ve 
pılacak parkın plan taslağını ha - refah için çok çalışan dostlarımız 
zırlamış, fotoğraf ve izahnameler Avrupa da eşi az fenni yenilikler 
vermişlerdir. Şimdi, lzmirdeki mü vücude getirmişlerdir. Sovyet he
hendis ve mütehaasıılarla bir top- kimleri Türk meslekdaşlarım çok 
Jantı yapılacak, Kültür Parka ıon seviyor ve takddr ediyorlar. 
ıekil verilecektir. Dönüşte Varşova yolu ile Bu • 

Yangın yerinde 360 bin metre dapeşteye uğradım. Fuvanm, 
murabbaı yerin temizlenip düzel- parklarmr, fidanlıklaıım gördüm. 
tilme"Si bitmiştir. Geri kalan it. bizim fuvara iştiraklarini istedim, 
5-6 yıllrk bir programla batarı- muhtelif mevzularda fikirler edin 
lacaktır. dim ve onların mühendislerine de 

Şarbay diyor ki: bir plan taı;lağı hazırlattım. 
- Dönüşte !stanbulda büyük 1zmire, daha çok çalışmak ve 

-·-·-•-.n••IRHllllll•auıuuı• ... •-·-·-·-·-· yorulmak ınecubudiyetini hissede. 
Bütün bu kartılattırmalar bize rek dönerken bana bu etüt gezisini 

gösteriyor ki bugüne kadar eti- bahşeden Büyük Başbakana kar -
molojisi bilinmiyen ve ilim için ~ı duyduğum derin şükran ve min
muamma te§kil eden bazı kelime- ~etdarlıklarımı tekralaınak iste · 
ler ''Güneı . Dil" teorisi ile kolay-
ca halledilecektir. 

Abdülkadir iN AN 

rım.,, 

Şarbay bu meyanda, Ruıyada 
geziıi ile yakından ve ehemmiyet· 

Basın Birliği 

Kanun projesile 
• 

nızamname 

hazırlandı 
Beı altı ay kadar evvel Türk 

matbuat erkanının İftirakiyle An
karada toplanarak iç l§leri Baka· 
nı Şükrü Kaya tarafından açılan 

Basın Birliği kongreıi~ matbuatı ' 
yakından alakadar eden birçok ~ 
meseleleri konuştuğu sıralarda ' 

bir Baaın Birliği kanun projesi ile 
Basın Birliği nizamnamesinin ya .l 

pılmasına karar oermi1ti. Bu ka· I 
nun projeıi ile nizamnamenin her 'ı 
iki•i de hazırlanmı1 r.Je evvelki 
gün Türkiye Baım birliği idareli 
heyeti Falih Rıfkı Atayın baş kon· 

, lığı altında Ankarada toplanarak 
proje ve nizammane etrafındaki 

tetkiklerine başlamıştır. ı 

idare heyetinin toplantı sonun
da verdiği karara göre her iki pro
je ele, alakalı makamlara gönde- ' 
rilmeden evoel l•tanbul ve lzmir 
gibi Basın hareketinin kesif bu
lunduğu yerlere gönderilerek 
meılek mensuplarının mütaleaları 
alınacaktır. Projede escu olarak, 
merkezi Ankarada bulunan birli
ğin lüzum gördüğü yerlerde baıın 
odaları açabilmesi teıbit edilmiş 

ve Baıın odalarına üye yazılmaya 
mecbur tutulacakların meslekleri 
ycızılmı§tır. Diğer taraftan muha· 
birler, muharrir ıınılına dahü 
meılek arkadct.§ları •ayılarak on
lar için de projeye ayrı bir fıkra 
ilaveıine lüzum görülmüttür. 

Yapılan ve meılek men•upla· 
rının mütaleaları alındıktan ıonra 
tadil eclilecek projelerde Birliğin 
1'1r yuRst:K Tn;.3on ..,. ....... c.-'-··-
cağı zikredilmiftir. 

Bu divandaki umumi idare he
yeti azaları Temyiz mahkemeıi ve 
Deolet Şıi.raıı bcqkanları tarafın· 
dan •eçilecek birer daire bQ.fkanı 
ile baıın genel direktöründen iba
ret olacaktır; oe büyük cezaları 1 
ancak bu heyet divanı ve~ebile- 1 cektir. Birliğin kartını hamıl meı· 
lek mensupları devletin ve imti· 
yazlı ıirketlerin nakil oaııtalartn· 

1 

ela paraıız ıeyahat edebilecek ve 
tetkik için harice seyahat ettikle-! 
ri takdirde paıaport har~~ ~er~i- I 
yeceklerdir. Baıın meılegını yuk-

1 
ıeltmek için ötedenberi açılması 
düıünülen kurı oe mekteplere ait I 
programların Kültür bakanlığının I 
taıdiki ile tekemmül et.mcsi ~abul 1 
edilmi§tir. Her iki proıe katiyetle 
meriyet mevkiine gfrdikten ıonra 
lıtanbul Matbuat cemiyeti de, bü
tün hakları ve vecibelt>rİni Birliğe 
devredecektir. 

Buda bir rekor! 
Tanınmış koşu şampiyonu bir_ 

genç kız erkek oluyor! 

Erkekleıen genç Çek oılovak hı:ı ?edna 

Memleketimizde tek tük te . çe sesinin kalınlaştığı ve bir erkek 
ı:ıadüf edilen cins değiştirme ha • sesine benzemeye başladığı farke4 

disesi, meşhur koşu şampiyonu diliyordu. Bundan başka stadyciın 
Bayan Zenda Kubkovanm da ha- ela krz arkadaşlarının önünde ar4 

şma gelmiş huhmuyor. Bugün hü . tık soyunmak istemiyor, koşuya 

tün spor mahfellerini işgal eden ba~1aınazdan önce C:oktorun mu • 
biricik mesele bundan ibarettir. ayenesine girmekten çekiniyordu. 
Bayan Kubkova kadın mıdır, er · Göğsii bir kadınınkinden ziyade 
kek midir? Buna henüz kat'i bir bir erkek göğsünü andırıyordu. 
cevap verilemiyor. Yakında ken . 1935 te bir büroda çalışmak 
disine yapılacak olan bir ameli . vesilesile birdenbire sporu bırak .. 
yat bu işi kökünden halledecektir. tı. Anlaşılmaz bir hal alıyor, ta • 
Yalnrz meydanda görülen bir ta · biatleri bütün bütün değişiyordu. 
kım yavaş tekamüller vardır: Her sabah traş olmaya başladığı4 

1932 de on dokuz yaşında olan na dair şayialar da çıkmıştı. Ni .. 
bu meşhur uzun ve yüks(fi{ atlama hayet Prag tıp fakültesi, 5abık 
sampiyonu,..Şe11 çevik bir kızdı. atlete müstacel bir ameliyat yap· 
!stacıyomıara uevama naşıamışu. maK mzunıurıu uı u1rd aı..ı.ı. 

1933 te Çekoslovakyada bir Zenka Kubkova bir hafta için4 

çok kadın atletlerin açtıklan re . de buna karar verecek ve kimbi • 
korları kırmış ve dünya şampiyon. lir belki bir hafta sonra Bay Kü· 
luğunu elde etmişti. Fakat gittik· bek adını alacaktll'. 

Almanlara Gol 

(1) Sahife: 12 - 10 llkteşrin tarih. 
li "Ulus" ta okuduğumuza göre Ala -
cahüyük hafriyatında da "Güneş kurs 
Iarı" nı gösteren ·eyler elde edilmiş • 
tir. 

le alakadar olan Mare§al Voroşi , -------------

Yukarıki re'lim Alman - lngi llz milli takımları maçında slın
mı,tır. İngiliz ta~ımmm birinci haf tayımın bitmesine iki dakika kala 
attıkları ilk sayıyı göstetiyor. 

(2) Jakinof (= Hiyacent), Sobra • 
nie Svedcn. 1. 28; Deguin, tom 1. par 
tie : 2, page : 26. 

(3) Iakinof, Sob. Sv. 1. 16. 
(4) Ayni eser, 1. 154. 

5) Ayni eser. il. 55 • :>6. Meşhur et. 
noğrafya alimlerinden Potanin, "gök 
oğlu,, itikadının Çinlilerden alındı -
ğını iddia eden :sinoloğları, haklı ola. 
rnk. cerh ve reddetmi;;tir. (Yostoc. 
l\loth·i. s. 373 • 376.) 

(6) Türklerde defin flyinleri mc . .,c
lesi (ZWO, XY, 71 • 72) 

(i) Bu e.o;er ''Nuruosmaniye'' kü • 
tüphanesindedir. 

(J) Baron 'fesenhausen ".Altın or • 
duya ait matcryallar mecmuası'' S. 3 
ve başka lnrr. 

(9) ''Kasım Türklerinde kültür un. 
~urları" Rezan, 1927, S. 11. 

(10) Yerhftski, Altayı:ıki tnorodsi, 
~. 9. 

(U) Potanin, OSZM. iV. ~. 727 . . 
(12) l'otanin OSZM. IY. t!. 821. 

lof ve her gün kendisi ile beraber 
çalıfıp yorulan ve lzmir itini ken· 
di i§inden üstün tutan lzmir kon • 
solosu Alekıi T retiyef Moskova 
Kültür Park müdürü Bayan Beti 
Glan ve Moskova ~arbayına da te
'ekkürlerini bildirmiıtir. 

3500 ton kok geldi 
Kı§ bastırmadan kokkömürü 

buhranının önüne geçmek için a
lman teC.:•!:>irler neticelerini ver -

An karada 
Suikast suç' ularının 

mahakemesi baş ı;·or 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Atatürk'e suikast teşebbüsü suç 
lulan hakkında müddeiumumi 
iddianamesini hazırlamıştır. 

Suçluların muhakemesine yakın 
da, ağır ceza hakyerinde ba~lana 
caktır. 

miştir. Ankara Kooperatif şirketi ------------
Ankara için getirttiği 3500 tonluk 
kömürü şehrimize bırakmıştır. Bu 
kömürün bir kısmının yarın lstan· 
bulda satışa çıkarılması muhte -
meldir. Satış 23,5 liradan olacağı 
için kömür fiyatlarında ihtikar 
meydana çrkmıyacağr anlaşılmak 
tadır. Kooperatif bundan başka 
bu yıl için tstanbulda ~tmak üze
re 5000 ton kömür dnha getirte · 
cektir. 

BiR DÜZELTME 

Dünkü sayımızda "Bina fiyatları., 
yazımıı;ın :.onunda ''aldığımız komis 
yonları tapu ve a,·ukata verdikten ~on 
ra elimizde hir şey kalmıyor,, cümlesi 
şöyle olacal,trr: 

"Aldrğrmız komisyon1ann ic;indcn 
hazan tapu harçlarını da kendimiz ö 
derneği kabul ettiğimiz için elimizde 
bir ~ey knlmıyor,, baznn da haklarımı 
ıı alamadrğımrz isin aYukat masraf 
ı~ rı yn pıyoruz.,, 

Bir Türk mühendis:nin 
icadı 

l\lahmut Kemal isimli bir Türk 
mucidinin dalgalardan istifaC.:c e· 
dcrck kuvvet teksifi esaslarına da. 
vanan muharrik km•,•et makine -
;i, tecrübesi yapılmak üzere Ga · 
lata rıhtımına konmu~tu. ulakine . 
de aranacak olan en birinci vasıf, 
dalgaların azalıp büyüdüğü daki
kalarc!a teksif ettiği kuvvetin de · 
rcce~i ve mikdandır. Bu cihet li · 
man şirketi fen heyeti mühendi::; · 
lcrile mühendis mektebi profesör· 
lerinclen bazılarının önünde yapı
lacak ve neticede tesbit edilecek · 

Bükreş şeh1 irıiA 
büyüklüğü 

Bükreşte 80,000 bina vardır. 
Bunlarda 145,000 aile yaşamak " 
taclıl'. Memleketin genişlik sahası 
.SOOO hektardll'. Nüfus adedine gö 
re Paris Bükreşten altı kere da11a 
kalabalık olduğu halde genişliği 
Bükreş kadardır. 

Eiikreştc 635 kilometre, Paris
tc ise 1,018 kilometre ~okak bu " 
lunuyor. Bükreşte bir kilometre 
sokağın ( pa vaj) yani, taşla dö .. 
şenmesi, kaldııımı, elektriği, su • 
yu, kanalizosyonu belediyece se " 
kiz milyon ley'e mal olmaktad1r. 

tir. Bnnun1a beraber mevcut ma - --------------
1 iııeyi bir kere C:ıaha gözden gc -
çirmek istediği için montaj edil • 
eliği yerden kaldırılmıştır. Tecri.i
bcnin ne zaman yapılacağı henüz 
belli değildir. 

KAÇAK ET - Osmanbeyde 
buzcu Todorinin dükkanında 33 
kilo , Dangilin evinde 55 kiJo ka 
~ak el bulunmuş, mfüsadere edil · 
tir. 



Ermenice, Rusça, Gürcüce! 
.............-.-----------~ ~ ~ --- ,,,.., ~ -

••Pepo., Nasıl Fllm?I 
-- ..... ~ 

Filmdeki Dil Karışıklığı,.. Bu 
3 üzlii 1 Meseledir! 

''Pepo,, filmi, "Türk" sinema· 
srndaki Eıınenice film ! Bu film 
acaba nasıl şey?. Bize öyle geli . 
Yor, ki pek çok ki~i. bu filmin na
srı şey olduğunu önce uzun uza · 
drya arnstırma ~·a li.izum gönne · 
den kall{ıp giC.:·er ve filnı'in nnstl 
~ey olduğunu görür . . N.e<len önce 
llzun uzadn-a aı aı:;tırmağa li.izum 
ıtOıınez?. Çünkü ~film Ermenice-
dir' ' 
h Ermenice film! t~tnnhulda da
... ~ evvel ennenice film gösterildi. 
gini hiç kimse hatırlamıyor. Do . 
layısile, bunun merak uyan<lırına
~! pek tabiiüir. Acaba eıınenice 
ır film nasıl oluyor?. Bunu er . 

lllenice hilmivenler de merak eder. 
Ermenice bil 0 nlcre gelince, .. onlar 
haydi, haydi ! 

b 
Fakat, film crmenice midir? 

aha doğrusu başt.:'ln ba<ın, ka • 
tıksız ermenice midir?. Hayır! .. 
Bunun böyle olmadığmı i1P.ri sür
dükten sonra, nasıl ol<:uğunu, 
llluhtelif baknnl:ırdan ela doku • 
nuşla. anlatalım. 

1
• Film, lisan bakımından mah . 
Uttur. Yak'a, 1870 taıihinde, Ru~ 
Ç~rlığmm hakimiyeti altında geç· 
lıği icin, Ermeni satıcıların elma. 
\'l "Yabluki diue armudu "Gru-.. ,, .,, , ( ]" 

ı.. diye rufo;ça sattıklarr mazur gö· 
lii}ı-;:e bile, gelinlik kız Gcg-elin pe. 
~i !'ıra içi ~·anıp tutu~aruk koş.'ln 
~Ydalmm, kızın evinin kapısı ö • 
lli.ınae yai1gmı da "Pajar,, diye 
11Lı:ı.ca bağırması ve hele "Şen çemi 
Zınobilo,, di~·c f!iirciice konuşma
sı, ne ile izah edilebilir? 

Zh·:-f ~tte gene Giircülerin 
''Mra~ · .mir .. dedikleri duanın 
qurcii ·tesi ile söylenmesi cıe 
f ılıncfo · :ı ~eniceden ziyade Gürcü 
1 ~ · 11nın hakim olduğunu, bu ha. 
~a ·ın estiğini acıkça ortaya koyu. ror. Bu duada "Gmcrtma asosk -
os., dive başlayıp devam eden 
güfte ôe giircücedir. 

Gegelle öteki genç kızların ,kı· 
Yafetleri, Ermeni değil, Gürcü kr. 
Y~fetleridir. Gegelin nişan töre • 
ı11nde Gürcülerin "Taşşi,, dedik -
~eri oyun havalan çalmıyor. Bun. 
ar, Ermeni havası mahiyetinde 

!11idir? Hayır! Gene Gürcülerin 
'Tar,, dedfkfari çalg1 ile "Argan,, 
denilen çalgı da, Ermeni havaları 
na uygun yapılan ve Ermeniler ta· 
taf mdan kullanılan çalgı a ı c · ·i 
değildir. 

Ancak işaret ettiğimiz cihet · 
ler bir tarafa ayrıldıktan sonra . 
dıl', ki filmde knlan söz, sohbet v. 
~·için ermenire C:12mek, yerinde • 
ır. Bu arada balıkçı Pepo ve ar

~~adaşlarmın komt§ması ile muh
'-'!)if sahnelerde geçen başka ko
l"ı~malar, kiliseCleki ayin hayası re bestesi umumi harpte yapılan, 
\afk:ısyada ''Mek, ergu, irek, 
~ors,, diye dilde dolasan oyun ha· 
"a ı, ermenice olan kısımciandır. 
liüUısa, film tamamile ermenice 
~Yılmıyacağı gibi muhit, 
~tYiniı:;, adet v. s. muh · 
t~lif bakımlardan da Gürcü ve ay. 
lldı zamanda Rus tesirleri altında· 

ır, bunlal'la karışıktır. Bununla 0el'aber, filmde en cok konuşu -
1~n dilin Ermenice oldu.ğu süphe. 
b·~dir. Topluca nisbet eciilirse, 

0Yle ! Ancak. .... 
l:ıı Lisan bakımından tetkiki ta -
ta amıamak için, burada bir nok • 
th Ya daha dokunmadan geçme • 
. ek gerektir. Iln nokta da, film
~~ konusu1an Ermenice ile !st.an. 
l' llldaki Ermenilerin ermenice$1 a· 
dasında bariz farklar bulunduğu • 
/•r. Bu farklar hem kelimeler i -
~bariledir, hem söyleniş itibarile! 

Urada doğup hiiyi.imüş hjr Er -
hıeni, orada geçen kelimelerden 

bir haylis~ni bilmediği, anlama • 
c: ğr gibi, söyleniş tarzı ve tonu 
da kulağına aşina gelmiyor! 

Şimdi ''Pepou filmini san'at 
cephesinden ortaya alalım. Bu fil
min Sundukyanzanın bir piyesin· 
den mülhem olarak yapıldığı, ım
naryo ve reji işile Amo Bekna . 
z:ırofun uğraştığı, musikisini A. 
Haçadoryanm hazırladığı, ma · 
lumat kısmına girer. H. Nerses . 
yan, Hasmik, l\T ahmur;van, Mal . 
yan, A yed A ve~·isyan, Haçanyan, 
:vı:anuGaryan, A vedyan, Kuluk · 
yan, Şerbetyan isimleri de, oynı. 
vanlarm isimleri olarak, gene o 
kıı:-ma. Film, sanat cephesinden 
nasıldır~ Bu cepheden insanı hay 
ran bırakacak bir fü:tünlük yok . 
tur. Bu filmin fevkaladelikleıi bir 
araya topladığı iddia edilemez. 
Bu söz, film fenadır, manasına a· 
hnamaz tabii! Orta bir filmle kar. 
~ılaşıyonız. Filmin giildürücü, eğ. 
lendirici, hoş vakit geçirici oluşt:, 
en lehinde tarafı bizce! Filmde · 
ki bir Şark 'hamnmı sahnesi de, 
hir çok kişi için hayli cünbüşlü 
sayılabilir. Geçende "Saray" da 
zenci kadınların titri:ven siyah 
memlcri ı::eyredilmişti, bu ~cf er de 
''Tiirk" de heyaz memeli kadm · 
larm vücutlerinin yalmz bir ha • 
mamda açrlahilecek bir hayli ta· 
rafları göz linünde açtlıyor. Biiliı
ğa he ıüz ermek illere bnlunan hi1· 
crlfok çocuk. yandan fazla GIP -
';, k kadm vücutlerine bitkin ba -
· a rken, bir kadının gözlerini ~a -
vUil köpüklerile kapaması Üzeri • 

'Amerikacla §öllreti günden gune artan Frances Dreyk 

---
Betti Börces 

ne aıtrk gördüğünü gönnüyor, 
- amma o zavallının görmekten 

mahrum bırakıldığı ~eylere, seyir
ciler doyasıya bakıyorlar! 

Bu bahsi burada kapamadan. 
fasanın bu filmdeki vak'anın so
nunu gösteren bir ikinci devresi 
bulunup bulunmadığım soracağı 
geliyor. Soran, hu sorguda pek 
haklıdır doğrusu! Gösterilen film
de vak'a bitmiyor, ki! Bir çok ci· 
het, hatta en esaslı mesele olan 
d•rahomanın Arutin Zimzimof ta
rafmdan içedilmesi meselc~inin 
sonu belli olmuyor. Pepe haniste, 
zindan penceresinden, elbette öç 
alacağım söylüyor ve ... Yok. a bu. 
nu modern bir tekniğe göre usta· 
ce bitiriş mi saymak lazım? Eğer 
öyleyse, zavallr ustalık! 

Dört Bir Taraftan 

:\leri Pifordun eski kocası DurrJas 
Fer ha nk., "on çevirdiği film terin he. 
men his beyenilmemesi iizcrine, bir .. 
kaç . enedir .stüdyodan ayak çekmiş .. 
ti. l\'.endi inin yeniden filme he'cs et
tiğine, meşhur seyyah Marko Polo .. 
nun hayatını gö terir IJir film ~c,ire. 
ceğine dair bir haber kaydedili)or. lh 
tiyar Dugla_ın son film!eri arrcında 
da böyle scyahnt yollu olanları \'ar • 
dır! 

Komi:.. ~'arli Ç'aplin diğer ı><liyle 

Şarlo, Noelde Polct l;odarla l:cra • 
h<'r l..onclrada lluhmacakmı... . Craya 
''TiYoli,, sinemıı~rncla "1\Iodcrıı za -
manlar,, filminin ilk J.:"Öşterili1ir:de 

hazır bulunmak üzere gelecekmiş. Fa
kat, hunun lngiltereclc film cc,iriş 
ta~anuru ile de il~i<:.i bulunduğun • 
dan bah olunuyor. 

Altı sene ;.tiren lıir dinlenistcn "On. 
ra ycnicien film çc,·iri5 i:inin ba<:ına 
"'eçen 8ergi Ayzenşt:ı.' n. "Ilezhin .,;a
yırları,. İ<:İmli filmini bjtirmek üzere. 
dir. Rus köylü hayatına dair olan hu 
filmin :l\Iartt.'! Hu<:'<•<l.ı göstcrilccc • 
fi umulu~or. Bu Ru 1 filminde, ilk 
defa olarnk profesyoıwl arti tler oy-

, . ~amıştır. 

f. 
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~-1 \ l9:!~~~~~~=n:ı'J IHikiye A 
LusiJenin idare ettiği küçük o

tomobil, kırlar arasında bitmek 
bilme1ıtn ~ yol üzerinde uçu . 
yordu. Odet kOC&SUlin yanında o 
tUl'JBU§, elindeki haritayı dikkat
le göaden geçiriyor, fakat kiğrt 
üzerinde bulunan mavi, yeşil çiz 
gileri takip etmekten ise yol üze
riııde kilometreleri gösteren lev 
halara llakmak daha çok hoşwıa 
gic!iJGNU• 

Saat onda önünden geçmeleri 
Jizunaelen falan villayi ona çey· 
rek kala geçtiler. 

Odet etrafına baktıkça, sanki 
ilk defa kırlara 9IlayormU§ gibi 
bir çocuk sevinci göateri1ordu. 
Yolun keııarmda bir ajaç, bir es
ki ev görünce ellerini çırpıyor, 
evden blı: çe,,ek gec çıkUkJan 
halde, buralara vııktmdan evvel 
gelmelerini büJük bir muvaffa -
kiyet sayıyqr, yaptığı bir hesaba 
göre ~tt.e, ,..... yukarı, seksen 
kilo._,. )'81 atan bu otomobileik 
gözüHe büJik bir kıymet alıyor-
dq. • , 
"ıtlk bJf kal&baya geldiler. 

1l~ 4' aün ka•ahanıa pazan i • 
q. ~~ez bir kala· 
...ı. .,._ lahor)um sesleri or • 
w.IJ9'1itüJe bojuyordu. Her a 
ip t ... Jabıial ~ ihtimali 
... 4W #&i bir -- da llff
..... Jolun -.na koymut 
tu. ..... otamM>ili götiinnenin 
imldnı alm•mqtı. Lusf1en fena 
halde llaVltniJor, bir düziye kor 
nayı MbJor, Odet bütün bu halka 
kal'ŞI hicldeıli ve nefretli gözlerini 
dört ~m;a bakıyordu. 
~ sı.ricla bir polis geldi. Oto -

mobildekilere öfkeli bir sesle, de· 
diki 

._ OkuıNJt bilJM.Z mişiniz? l -
lerid~ki levkayi gönnediniz nti? 
Pazar oldutu günler buradan geç 
mek yaaaktır. ·Kilise önünden ge 
çen 7olu t~caksuuz. Haydi ba • 
kılım, ıeri l .Art! 

Çare yok, Wer istemez geriye 
döndiler. Bir küçük aokaja sap . 
tılt,1'. Ondaıı sonra dar bir eokak 
dalw. geltti. Bjn güçlükte huni~ 
geçerek kırlara ~bildiler. Fakat 

Odet pusla)'! §8§lnlllltı. Herde i · ı luyor. Sola dönliJOJ', UJYM yine 
diler, ne tarafı tutmaları IAaırl T orada. Öfkelendi. 
Bir türlü keıltireırıiyordu. K~
na seslendi: 

- Biraz dur 1 Yolu k&)'blttim. 
Haritayi bir l(iz4en PGÜ'eJbD· 

- Hayir, ... lldiJoruz. Şo 
la sapacak detfbpi 1iı? 

- Zannetmiyorum. Eter dOI 
doğru gidecek oluısak bii)'Uk yo • 
la çıkacağız: 

-Oyle mi! 
- Muhakkak! . 
Ypla koyuldular. Odetin bari • 

ta üserinde bulamadıtı bir yolda 
yarmı saat gittiler. Biraı ötede, 
yüz metre kadar ileride bir at Q. 
fulmuş olduju bir arabayı ,çeki • 
yordu. AnJqdan ata pek acelell 
yoktu. Yavaş )'&\'il, barı eala, ba 
zı sola doiru aicll)'OI', arabacı hay 

yola sokmaya çalışıyordu. Otomo 
bildekiler seıvindiler, arabayı ta -
kip edince büyük yola çık!lcakla • 
nndan emin idiler. Otomobile bi
r.az liirat verdi!•. Fakat her ne · 
dense, at hopladı, dört nala git • 
me1e bqiadL 

Dotnt -- Jine iJi. Halbtı ki, 
akli hayvan ..P, 90Ja •PIMk hu 
ywıu bir törlü bırakmak iaelniyor 
du. LusiJea onu ıeçıae7e lwv 
verdi. lmlrinı yok, Jııt.ediii aibi 
yol IJamıyor, llila ıldeJim d• · 
ken 6U .eı ... hayvanı WMe bu-

- Ne pia baJY&ll I 
Diye balırdı. 
- AMıl hayvan arabMıJdı. Şu

nu akli mahltiku yola aokmak is -
temiyor. 

Arabacı da otomobildekilere fe 
na halde kızmqtı- Otoınobil, ni -
hayet hayvanın yarımdan geçe • 
eelcti. Fakat atın korkunç bir ~if
telirıe ujTach. Lüsiyen iyi bir fi · 
ren yapmamıt oll&ydı, muhakkak 
devrilecekti. Durdular. Bu savaş 
epi uzun IÜrmÜ§tÜ. At yavaş J8 · 
"il sükQnet buldu. Wsiyen ne ha. 
huma oluna olsun geçme,e ka · 
ıv verdL Büyük bir bizla ileriye 
atıldı ve geçti Bu zafer üz.erine ar 
ka bonı9Ulldan bir 41uınan alkışı 
yükleldi0 

karşı dilini çıkardı. 
Ama bu sefer de başka bir şey 

oldu. Otomobil yonılmuşa benzi • 
yordu. Benziyordu değil, ad~m a -
kıllı 7°"1bnu§tu. Artık bit adan 
lidecek hAli kahaadL Olclulu 1S 
ele dunrfri. uw,. .... la • 
41. Otainl beritiPi ıöacl• .. . 
di. Sordu: 

- eolmuoT 
- t olteakT lenfa bitt.1-
lllldi ne~fADa. 

lua kumda elleri böiQrleriade kal 
.. JlailOp obNlt .. at öte " 

Görülmeyen ada 
Viyanada yapılan yeni tecrübelet 
büyük bir muvaffakıyetle neticelendi 

Yiye.nada yaşamakta olan Ma· ler Macar mühendisine haJc • 
car mühendislerinden Stefan Pri- zandrmuştır. 
bil, yeni icat ettiği çok enteresan Viyanada büyük bir 
bir makineden çıkartmakta oldu- bol ışıklarla aydınlatılmış o 
ğu şualar sayesinde, gözümüzün sahne üzerine bir sandalya 
önündeki insan, eşya ve diğer bü· muş, sandalyaya da bal 
tün maddeleri kaybetmektedir. dan yapılan insan şekli 

Bir çok profesör ve mütehassıs- muş ve makine harekete ---,, .. 
lar böyle bir makinenin yapıla • miştir. 

mıyacağmı, bunun isik ilmine lnaan fekli yavaş, yavlf 
mupyir olduğu i.ddiasmda bulun-, önünden kaybolmuş ve orta 
mutlarsa da, kalabalık bir heyet nu sandalya kalmıştır. 
huzurunda 1apılmq olan tecriibe- sonra mühencHs kendi elini 

den göriindü. Fabt aralannda denin üzerine koymuş el ~ 
daha epi bir mesafe vardı. muştur. Makine durdunıluu 

Yolun bir tarafından çılqp ge - ııan şekli ve el tekrar ortaya 
mişlerdir. 

len bir köylüye büyük yolun ne Bir Alman elektrik ma 
tarafta oldutunu sordular. Köylü masr, vitrinlerinde reklim 
başını .sallıyarak cevap verdi : 

_ Büyük yol mu 1 Siz orw çok mak üzere bu makinelerden 
mi tane sipariş etmiştir. tan geçtiniz. .. 

- Ne diyorsun? Kalmak/ar Sooret 
- Geçtiniz diyoııım. öyle deli bırliğilıe iitilıalc et.lii 

gibi liderken ne diye etrafınıza Rusyada aaırlardanberi 
bakmadmız. Soldaki yola sapa · dığı halde kendi millt b 
eaktmız. Şimdi geriye dÖD?Dek la kaybetmemiş olan Kalmuk 
zım. Çok deği\, bir fersah kadar 15 senedenberi, kendi memle 
YQl gideceksiniz. lerini kendi re1leri ile ve b 
Başka çare kalmamıştı. Arka - Rus tôrilar cmmıriyeti ıauıı1111 

daD gelen arabayı bekle,!liler. Atı ile idare etmekte idiler. Ka 
otomobile \oşmak için arabacıyı lar, snn zamanda, yine kandl 
güç be!' kandırdılar. Yalan. bir zularile, M06kova}11 müracaat 
kHye gıdecekler, oradan benzm a derek, Rus Sovyet Cumwiıe 
~kl~L At kO§Uld11. Bir. iki a : birliiine dahil bir eumurtyet 

Kıl etmeıennı rstemı,ıermr. 
tuttu, otomobili tanıdı. Suratına muld&nn bu teklifi kabul ol 
~~ ~i dıım:m atan otomo. · tur. Bu ırk, eski Tiirk ırkına 
bildi. Ya. o,le mı T Al uıa. .. Dı· sup çalışkan ve milli • 
yerek ayaklarını d!kti. _Kırbaçla· çok• mutıMSrptır. 
dıJar, lillWılemek il&edJler. JWmt c • d -L k 
haJfta oralı delil- mm. de ait ezayıı e •coa a 
--. NlllaJıet aıahea 41eat ld: Cezayirin Filipin Vil lima 

- &tile • JUJIBI& Bu, bir ay kadar ~I priirlea bir 
P. lıılllp Mr ..,, ...... Bir de - be vakaSJ üzerine Hmu mn-J .. 

....., ld '911 ı·s, Ne "1e onu datına tedbirler konulmfllla. 
p.ıaı.d• 11 ld1d JmlS mr t;ık • manda Yeba va.kalan t.ekerrfb' 
.,. .. , SohJr caPkmJan gi meclill için bu t.edhirler bet
bl .,,-. tt.ık lıııteclla& &imdi de cikinundaa itibaren Ulııllnl191 
be;ıs ...... llakm! tir. 
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Sömikok labrlkası 
bagla açılıyor 

22,500 metre murabbaı saha üzerine 
kurulan fabrika bir buçuk milyon 

liraya mal olmuştur 

Bir kadın ·ı 80 kuruş yüzünden ... 

da Zonguldak, 9, .(Ozel aytannuz
~ ~telefonla) -Dün akşam saat 
Ce~de lstanbuldan hareket eden 
tı al Bayan getinneh.ie olan Ta· 1 

an vapuru, boğazda sise tutul mu.~, 
~ Cak sabah saat beşte yoluna de 
~rn edebilmiştir. Tan vapuru, bu 
lla il saat 4,5 da Zonguldak limanı/ 

gelmiştir. 1 
~\Tali ile Parti Başkam motörle 

PUra yanaşarak ekonomi baka · 
~IZI karşılamışlar Ye motörle is 
e eye dönmüşlerdir. 

Ilı İskelede jandarma kıtası, me . 
Utlar, halk ve işçi kafileleri ta -

~llıdan tezahüratle karsılanmış 
~tdı J r. 
Ilı Zonguldak bayraklarla donan 
~ ış bulurunaJ...-taydr. Celal Bayar, 
~anında bulunanlar, Vali ve Par. 
~aşkanı ile antrasit fabrikasının 
~ llnduğu Uziilmez maden bölge 
ne gitmişlerdir. 
~ ~aden bölgesi, bayrak ve tak 
tıı:la donanmış elektrikle süslen · 
ış bulunuyordu. 

~ .. ~er taraf şenlik içinde idi. Ba· 
~ antrasit fa brikasmm önüne 
~~erek ınavi elbise giymiş amele 

lesini selamladr. 
d. llıından sonra, Üzülmez maden 
~(ktörlüğü konağına döndü. Ce 
. Bayar, burada misafir edil -
IŞtir. 

Vakıt geç oldğundan fabıika · 
nın açılma töreni yann (bugün) 
e bırakılmıştır. 

Tören, yaıın (bugün) saat 10,5 
de yapılacaktır. Türk iş sosyetesi 
genel direktörü Esat Kerimol 
Parit il başkam saylav doktor Altı 
Ok birer söylevle fabrikanın k(jr· 
delasmı keseceklerdir. 
YENi F ABRJKA HAKKINDA 

MALUMAT 
Antrasit fabrikasının temeli, 

15 ağustos 934 yılında atılmıştır. 
31 temmuz 935 de fınnlar işlemiş 
tir. !Ik mahsul 20 cyh1lde alınmış. 
tı. 

Fabrikanın yıllık istihsal kabi · 
liyeti 60 bin ton Türk antrasiti· 
500 ton benzol, 1450 ton krazot, 
800 ton mazot, 2400 ton katı kat
ran, bir milyon 400 metre mika . 
bt hava gazı, 75 bin teneke, 30 
bin ton Birektir. 

Fabrikada 11 ecnebi, 91 Türk iş 
çi çalışmaktadır. 

Fabrika 22,500 metre murab . 
baı saha üzerine kurulmuştur. Bi· 
nalann işgal ettiği saha 4,042 met 
re nıurabbaıdır. 

Fabrika bir buçuk milyon lira
ya mal olmuştur. Bütiin eksikle · 
ri tamamlandıktan sonra bir mil· 
yon 650 bin liraya mal olmuş ola
caktır. 

Kendisine tecavüz 
edeni öldürdü 
Sındırgıya bağlı Pürsiinler kö 

yün'den bir kadın kendisine teca 
vüz eden bir erkeği öldürn1üştür. 
Vaka ~öyle olmuştur: 

Bu köyden Mehmet, iki kansı 
ve döıt çocuğu bulunduğu halde 
bir ınüddettenberi ayni köyden 
Abdün·ahmanın karısı Havvayı 
kaçırmak için çalışmaktadır. 

Havva on yaşlanndn kadar 
bulunan çocuğu ile gece çeşmeye 
su almağa inmiştir. Bu sırada 

çeşme yolu üzerinde pusuda bu -
lunan Mehmet ve arkadaşı lrfan 
kadıncağıza hücum etmişler, ba
ğırmasına mani olmak için ağ 
zına mendil trkamışlardır. Bun· 
dan sonra da Havvayı süıi.lkleme. 
ğe başlamışlardrr. 

Kadın bir aralık Çakır Meh · 
meclin elindeki bıçağı kaparak 
kendisini kaçırmak isteyen bu 
adama saplamıştır. 

Mehmet bağırarak yere dii~ -
müş, arkadaşı lrf an da kaçmış . 
tır. 

Mehmet, bıçak tam kalbine gel 
diği için hemen ölmüştür. 

Havva bundan altı yedi ay ka · 
dar önce Smdrrgı ceza hakimli -
ğine müracaat ederek Mehmedin 
kendisine sarkıntılık ettiğini ileri 
sürmüş ve Mehmedi dava etmişti . 

. ---~------------------------------------------~ Sivasta 

Js~ambil oynarl<en 

Oört arka~aş biribirine 
girdi 

lıa lliiylı1c Adana oturan Petürgeli 
~illa} Mehmet ile Eyyüp, Demir, 
~ l'a Hasan iskambil oynarlarken 
>ii \'~ etmişlerdir. Bunlardan E · 
~le Kara Hasan Mehmedin kol 
çird.~~utmuşlar ve Demir eline gc 
tar ıgı taşı l\Iehınedin başına vu. 
~ ak yaralamıştır. Mehmet teda 
altına alınmıştır. 

'rrq °tıtAMv Ay ÇARPTI - Sa . 
~ tyada otW'an 15 yaşında Hüse 
-vatı, ~ehmedin idaresindeki tram 
~k ~rabasmm romorkuna atla . 
I~ ısterken aksi istikametten ge 
~~sınailin idaresindeki tramvay 
da ası çarpmış, Hüseyin başın · 
~ Yaralanarak hastahane\'e kal 

lrnıştır. • 

Sa~lJRŞUN SÖKÜYORMUŞ -
lıtı tkahlardan Ali, Tophanede Kı 
kl~ ~li medresesi üzerinden kur 

Sokerken yakalanmıştrr. 

~ 4RALAND1 - Kumkapıda 
~rı 15 yaşında Danyal köprü 
~ .den geçerken 2301 numaralı 
~a1lllılin otomobili çarpmış, Dan 
~araıaruruş, Cerrahpaşa has . 

l'lesine kaldırılmıstır. 

)~~.\slt DOLANDI~MIŞ - Kü 
1a l>azarda Yeni Hayat sokağın . 
~ab?turan Belkisin oğlunu küçük 
le 1~t ı:ıektebine koymak bahanesi ı 
~ hi hr~smı.v~ 15 liralık kıymetin 
~ltaf küpesını dolandıran Bülend 

anmıştır. 

l\lJMARCILAR Y AKALANDl 
~i~·l<asnnpaşada Kulaksızda Sır 
~n .kahvesinde Rauf, Kemal, 
~i ~ Ramdi, Hilmi isminde beş 
~ışı ınar oynarlarken yakalan . 
~a .. ardll'. Kahve~i Sudi de ku · 

0Ynattığından yakalanmıştır. 

Deniz kazalarının önüne 
geçmek için 

Son günlerde biribiri arkasına 
vukua gelen iki deniz kazasından 
sonra, Ekonomi Bakanlığının de · 
niz jş1erile yakından alakadar ol • 
duğunu ve başka herhangi bir mü 
essif h5.disenin şimdiden önüne 
geçmek için tedbirler aldığım yaz. 
ımştık. Bu cümleden olmak üzere 
bilhassa geniş ve limansız sahil · 
}erimizde esaslı bir ıslah yapılma· 
sı ve sis dücri.iklerine ehemmiyet 
verilmesi düşünülmektedir. Son 
beş sene zarf mda vukua gelen 
kazaların mühim bir kı$mı Kara. 
denizde ve fırtınalı zamanlarda · 
olduğu için daha ziyade bu sa -
hillerde ehemmiyet verilecek ta · 
ka, yelken, armalı kayık, motör 
ve mavna gibi küçük Yasıtalarm 

deniz tarafından sürüklenip gö -
türiilmemesi için tedbirler alma -
caktır. 

Haydarpaşa rıhhmı 
Senelerdenberi zaten bozuk 

bir halde duran Kadıköy - Hay· 
darpaşa arasındaki rıhtım, son lo
dos fırtınasında epeyce harap ol· 
muş bir vaziyettedir. Bu rıhtımı 
ötedenberi tamir ettirmeği düşü -
nen belediye, şimdi esaslı bir ta.
mire karar vermiştir. Tamamen 
lodosa karşı bulunan rıhtım, ya -
pılan incelemelerden sonra dal -
galardan korunabilecek bir suret· 
te tamir edilecektir. 

C. H. P. Başl<anhğı 

Halk evi ça~ışmaları - Kar
Bir kamunbay - Lisede 

tören 
Sivas, (Özel) - aytarımızdan 

Cumuriyet Halk Partisi Başkam 
ve Şarbayı Hüseyin Veli Gürle 
Yotun ölümünden ötürü açık bulu 
nan Halk Partisi başkanlığına Er. 
zincan saylavı Hikmet !şık atan -
mış ve buraya gelerek vazifesine 
başlamıştır. Hikmet !şık Sivasın 
yeti5tirdiği yurdsever, çalışkan 
bir şahsiyet olarak tanınmıştır. EY 
velce Sivas şarbaylığında bulun
duğu çağlarda, Elektrik, su, yol, 
gibi mühim i~ler üzerinde varJr. 
ğmı gösteııniştir ... 

HALKEVINDE 
Halkevi temsH kolu "Meteyj.,, 

hazırlamağa devam ediyor. Anka 
ra Halkevinden sahne icin l:lzım 
gelen elbiseleri istemiştir. Gelir, 
gelmez yıl ba§nıda piyes halka 
gösterilmeye başlanacaktır. 

Halkevi kurslar ve dershanelc· 
ri kolu yedi günün üç gününde Al 
manca derslerine başlanmıştır. 
Dersleri lise Almanca öğı·etmeni 
Bay Taci idare etmektedir. 

S!VASTA KAR 
Üç <lört gi.indenbeıi şehre ve 

çevreye durmadan kar yağdr, kar 
dan sonra başlayan yağmur kar· 
laıı silip götürdü. Şimdi yalıuz 
dağlann Üzerlerinde kalan kar . 

Edirnede tamir edilen lar görülüyor. 
camiler LULAŞ NAHiYESi DlREK-

Edirnede, Vakıflar genel direk TÖRLÜÖÜ 
törlüğü taıihi, ve mimari kıymeti Lulaş kamun baylığma Ankara 
bulunan Eski cami ile üç şerefeli hukuk fakültesi mezunlarından 
ve Gazi Mihal camilerinin tami - Rifat, Akpınar Atatank vazife 
rine karar vermBtir. Bunların keş sine başlamıştır. 
fi yapılmış, icap eden tahsisat daj NAMIK KEMAL iÇiN IHTIF AL 
gönderilmiştir. Tamire yakında Ölümünün üzerinden 47 yıl ge 
başlanacaktır. çen vatanperver Namık Kemal i-

Bir mektepli, arkadaşını sinemada 
yaralayıp öldürdü 

tzmirde, Irgatpazannda Asri 
sinemanın bahçesinde bir cinayet 
olmuştur. Filim seyretmek için li 
se talebesinden !shak oğlu 17 ya 
şmda Salih ile arkadaşı l\fongo 
oğullanndan lrfan oğlu 21 yaşın 
da !skender Kaya, sinemaya git-, 
mişlerdi. Salih Bayraklıda şark 
sokağında 12 sayılı evde oturmah 
tadır. Bu genç, talebe olmakla 
beraber hayatını kazanmak için 
postahanede stajyer ve memur ve 

1 
kili olarak ta çalışmaktadır. 

!skender Kaya Karşıyakada A , 
laybey istasyon memunı İrfanın 
oğludur. O da posta Ye telgrafha 
nede sitajyer Ye memur vekili idi. 
Sinemada bir müddet filim seyret. 
tikten sonra Salih, bundan birkaç 
giin evvel tuhafiyeci Musa Kazı -
mm mağazasından aldığı sigara 
tabakasını mağaza sahibine geri 
vermesini tskendere teklif etmiş, 
!skender de: 

- Sana ne? Ben tabakavı is 1 
tersem verir, istersem verm.em. 

Demiştir. 

S::ılih; bundan kıznn}, araların 
da gürültü büyümüş ve ikisi arala 
ıında bu meseleyi halletmek için 
sinemanın bahçesine çıkmışlardır. 
Orada gene atışma devam etmiş, 
Iskender Kaya, Salihe bazı ağır 1 

sözler söylemiştir. Bundan kızan l 
Salih, ·anında taşıdığı biçağı çe 1 
kerck samimi arkadaşı lskenderı 
sol memesi üstünden üç ve arka -
dan sağ küreyi üzerinden bir ye 
rinden olmak üzere döıt yerinden 
yaralamıştır. 1skcnder aldığı ya -
ralarm tesirile yere düşmü~. hE- 1 
men ölmüştür. 

Katil; Yak'ayi kimsenin gör . 
mediğini sanarak elinde bıÇak hu 
h.mduğu halde sinemadan çıkıp 

gitmek iizere iken nokta polis me 
muru ile yetişen diğer bir polis ta 
rafından sinema kapısmda yaka· 
lanmıştır. Adliye doktorunun mua 

1 rakgada bayındırlık 1 

hareketleri 
l\Iemleket içinde ve dış pazar . 

]arda iyi bir şöhreti olan peynirci , 
liği islah etmek ve canlandırmak 
için Trakya genel ispekteıi Kazını I 
Diriğin başkanlığı altında 120 ka· 
dar Türk sütçü ve mandrncısr Ediı· 1 

ne Halkevinde toplanmı~lardır. 
Tasarlanan işlerle beraber Zi . 

raat bankasının ınandracılara aç 
tığı kredinin nasıl kullanılacağı ko 
nuşulmuştur. • 

Bundan başka Keşan, l{avaklı, 
Kırklareli tarafmdah; si.it ve pey· 
nirci kunınılarına yardım ve kre. 
di açmak, Romanya ve Bulgaris 

yenesine göre lskender kalbi üze· 
rinden aldığı bıçak yaralarından 
kalbi iiç yerden delinmek suretile 
hemen ölmüşlitr. Sigara tabakası 
maktulün üzerinde bulunmuştur. 
Bu iki kişi arasında bir kız mese • 
lesi bulunduğu ve bu cinayetin bu 
sebepten olduğu söylenmekte ise 
de adliye tahkikatma göre böyle 
bir şey yoktur. 

Birbirile çok Sıkı dost olan bu 
iki genç; birkaç gün evel tuhafi -
yeci Musa Kazımın mağazasına 

gitmişler, posta memurları için 20 
tabaka satın alacaklarım söyle · 
mişlerdir. 

Musa. Kazım; mağazasında ay -
ni cinsten dokuz tabaka mevcut 
olduğunu söylemiş, hu tabakaları 
tetkik ederken lskender Kaya bi
risini cebine sokmuştur. Pazarlık· 
ta uyuşulmamış gibi hareket edil 
miş, fakat bir müddet sonra ma· 
ğaza sahibi hırsızlığın farkına var 
mış, tahkikatı neticesinde bu iki 
kişinin yerini tesbit etmş, tabaka
yı veyahut parası olan 80 kuruşu 
vermeler için kendilerine haber 
göndermiştir. 

Salih, bu vaziyet karşısında ta. 
bakasının geri verilmesi _için çok 
ısrar ctnıi~-se de !skender bunu 
yapnıamı§tır. Nihayet gene bu sek 
sen kuruşluk tabaka yüzünden si 
nema bahçesinde büyüyen müna· 
kaşa. cin:ıy<.'tc sebep olmuştur. 

Vak'a t~hkikatma müddeiumu
mi muavini Orhan Köni el koymuş 
ve katili teYkif etmiştir., 

Vaka ile emniyet müdür mua . 
\'ini lsı:rnil Küntay da alakadar 
olmuş, hizzat Namazgah karako · 
hına gitmiş, geç vakte kadar ora
da meşgul olmuştur. 

Salih, yılb3.Şmda liseye yazıl • 
nuş.ca da devam etmemişti. Hatta 
babası mektebe davet edilmiş, mü 
racaat ederek oğlunun mektebe 
deYam etmedi!:rini öğrenmiştir. 

Kayser inde kalp para 
yapan iki kişi 

Kayseride yeni gümüş liralan
mızı taklit ederek piyasaya süren 
iki kişi yakalannu~tır. Bunlar 
Kayserinin Göllük mahallesinde 
berber oğullanndan .Mehmet oğ · 
lu kuyumcu Tahir ile Hacr Meh • 
met oğlu P..cşittir. Kalpazanların 
ikisi de yal::alanmış, kalp parala
rı yaparlm·ken de resimleri alın -
mıştır. Bunların yaptıkları kalp 
paralar muvaffak olmuş değildir. 
Bilhassa kenar tırtıllarmm aynen 
taklidi mümkün ol:tmamı~hr. 
Kalp liralardan otuz kadarı ele ge 
çiıilmiştir. 

tan göçmenleri arasında gelmiş o· --------------------
lan kaşar Ye peynirci ustalarının Trah.·yanın ağaçlandırılması, köy 
bu mandralarda çalrşmalaıım te korulan, ve umumiyetle ekonomik 
min için de tedbirler almmıştrr. kalkınma etrafmda yapılan çalış· 

Diğer taraftan, Trakyada kredi ınalar devam etmektedir. Koza Ye 
kooperatifleri, koza ve ipekçilik ipek~ilik işleri için tarim bakanlı
------------- ğmın gönderdiği miitehassıs dutluk 

çin Sivas lisesi g~nçliği tören yap mıntakalarım incelemiştir. tık 
tı. baharda büyük ve işlek bir mer • 

Lisenin hamiyetli edebiyat öğ • kez olan Uzun köprüde elli kişi • 
rctmeni Fazıl, edebiyat şubesin · Iik bir kozacılık kurumu, son ba. 
den, Kazmı Erdiye, Orhan Akde- harda da yağcılık kursu açılacak 
niz, Muzaffer Aydin oğlu, Etem br. 
Ateş oğlu, :Mahmut Cahit, Namık 
Kemalin hayatı, eserleri, şiirleri, ZEKAT VE FJTRENtZI HAVA 
hakkında sözler söylediler. KURUMUNA :VERiNiZ 
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Romadan cevap Başkırdistan Cum Halkın /ıayatı ogancak mı? 

Tramvaya binmek 
tehlikeli bir şekil aldı 

isteniyor 
ı-Kızııd!:"::rin:':"~ Başkanın n beyanab ~ 

şiatana serbest bir liman verilecek <tJ-.- ,.,.._..) l ıoı.n mı-- bir çocuk -"' 
tir. Bunun Eritredeki Asab lima · "-Türkiyeyi ziyaretten mak. şekkülleri bulundufunu 
m olması ihtimali vardır. Eğer t 

Durak yerlerinde kadınların çektiğ{ 
sıkıntılar haklı şıkayetlere yol açıyor 

talya bum~ reddedecek oluna, in· acla, lciiltir .... ııHald il_.. • tır. -' "'--
Jitinizi ıörmek, takdir etıaektir. Başkırdistanda geçen~~ 

giltere kendi Somalisinde kain Geldiiimden beri la ~·" nan Bq\Qxt eaerlerinderı dl 
ZQla limanını venneyi deıpi§ e. mektebi, aanat mektepleri .. ~ ~ 86 nisbetinde ya~ 
debilecektir. l t..ı.A-:ı.1--= d ---~ 

.Birbç s\Qıdenberi traınvayla- nıuharririmize ıualan ıöylemif· 2 - Tigre bölgesinin en büyük ;:,::-ç::.:,: = = ~~ ... 
ra arbclao binip önden inme mu- tir: kısmı 1taJ.yaya bağıflanacaktır. milletler, yenil'~ ietip. Tahiro.f, buradan ~1111'!' 
Jil komalmat lnılunu7or. Bu uaulün - ., Tramvaylsa arluıılan hi· 3- ltalya, Habe§U;anın cenup fıar ,u.n bir aW. ile takiit edi. ra tekrar dönüp Pariııe 
hatia•ı teaain yoluacla diifünül- nip, öıulen inme/c mecburiyeti H· kısmında, Opdeni de ihtiva ede yo.-lar. Pariate. de kültür aahumdl 
IQÜf iJi bir tedbir olduiu muhak· 6ıta torcllffllan laonulmuıtar. cek olan geniş bir toprak parçast Güıel Türki~ eörip Jenİ in· kat yapaeak ve tamdılt biti 
bkbr. Tranwaylartla Wın, ırkelı me11· alacaktır. Bundan başka, Ogade • tiNlar alıyona. Ge.lii.im bfan hanirlerla g&iifeeektir. 

Buauala beraber bu u.W muh· lrii tqnlnuı tlefiltlir. ilk zcımcm- nin garbinde, ltalyaya, işletmek J\ll'tlan, hele ı•lecek aetlia el• utı Bay Tabitof Apaal son iA 
telif aebeplerden tatbikatta bü· lorda 6cm lıGl'lfılılılJar ola6ilir. üzere aynca bir bölie tahsis edi. batini kon&7U ~k chpe11Mri rak şunlan söylenıqt1r: 
Jiik aüçlüklere yol aç11Uf, kadın Bıı ıelrl• al.,,.Iınccı tramvayların lecektir. Bu bölge §imalde sekizin hea dt. deriıı iııtilaalar lmaktt. El- ·~ür~a l'Opr&iaıa .pis 
erkek yarttqlarm bayatını tehli· tlııralclardtı mun müld.ı belde- ci arz dairesile ve garpte otuz al de ettifimia ~faJriyetleri, tliım limıi• itibna pir 
k.,.e aolmauıtur. Sebepl•rini yaza. melerinin önüne '"'ileeelttir.,, tıncx tul daireaile mahdut. buluna· heaa ııobulanma:la Wrlikte öl- .,.. • .-. bir i8ıtilrW .arılll"'.".'l 
hm: • • • caktır. Buruı imparatorun ismen r....ıı birbiı -~•Yanlan 9la• • ki millet araam«lald dolttlal"!: 

J _ Tramva)'lar .... itibariy- Biz öyle düıünüyoruz ki, ön hakimiyeti altında bulunacak, fa. ii ldiltür cihetinclea büJiik 'bir it ha zi)'ade ,.ıipp tc.tnet 
le halln '-•ımawa _._emektedir. plinda ıelm•i lbım ıelen meae· kat ltalyanlar tarafından idare e · Jr.-..1-- ... -..;.. y:ı-L ~ -1 J- ._,oonmı.,. .-11U81& - ....._ 
Durak ferleri tramva,. bekJiyen .. le tramvayların duraklarda uzun dilecektir. Başlqrdistan Başkam, şehir ti. ~milleti ...... 
lerle dolmakta ve tramvay ıeldi.. müddet beklemelerinin onune 4 - Habeşistarun Amharik kıs yatl"OIUJla da ıiderek "Saz Caz,, ıamimt ael&mlanmı ıazet 
ii zaman arabaya binmek yolun- ıeçmek delil, balkın aailıiı ve mı müstakil kalaca~ fakat impa · operet.ini l81fet.ınilt.ir· ldalile umanm.,, 
ela bil,.ak bir mücadele bqlamak- ralıabdır. Nice iyi uauller vardl1' rator, Milletler Cemiyetinin eko · Pek beğendiği ~ arti!&Ie • BA y T MdROFUN ~...-
tadır. ki. tatbikatta iyi neticeler vermez· nomik yardımını istiyecektir • :rilnizle ve temqa mielliflerimiı· Bay Tahirof Apzahn 7'1 

Xunetin ve tiddetin rol oy- ler. Bu uaul de, tramvay aayııı Fransız_t~iliz. t~ifleri ~, le tanlfln8k istediğini söylemekte den bir kaçı şunlardır: 
11adılı bu mücadelede kadınlar balkın ihtiyacına cevap verme - B_. ~ussolinıye. bildırilece~ır • ln · dir. Bay Tahirof bundan sonra Baş ı (Satılık kızlar . roman • 
"çocuklar pek ııknıtıb bir vazi- dikçe tatbikattaki ıüçlük ve karı· gıl~ .d~ bakanlığı çe~e~e~ı, Mus~ kırdistandaki kültür ve temaşa ha de yazılmış) (Mulüıueler. 
yete clltınekte. tramvaya &inseler tıklıimı muhafaza edecektir. solinının 18. ler konl\tesuun. top yatım anlatarak~ her man 1909) (Vatan ko·toW11,.. 
lalle atka aahanlıiı dolduran ka- Bu itibarla diyoruz ki:. ~cafı tarih olan ayın 12 ~den köyünde ilk mektep w umumi su man. hiki)-eler 1911) (A 
Jabahlr yaraımyarak erkekler a· Bu uıul muhafaza edlimeli, fa- oce bunlara.cevap vereceğını u • rette 140 tane Teknikum denilen inkilap devrine ait piyes) (t't 
rumcla ııkqıp kalmaktadırlar. kat ,..Jmz çocuklarla kadınların muyorlar. Eğer b~ . ce~ap unun ilııarl tedrisM mektebi. 2,200 orta üç perdelik pi.yas) ... 

z - Tramvay biletçilerinden ön aahanlıktan tramvaya bimne- olursa, Baron AlolSl bır uzlaşma ~- 6 ... m-1ıo. ~:; ı.....tun . Başkırdistanm ıutir vem·· 
d--L- • b ıenn· e miiaaade edilmeiidir. Bun- ·· kerele · · · ek ·· meo.-wp, ,,_a. e~-..ıld.l. ""' ">-

Pla ate ~n tramvaya inen muza rı_nde -~B uzk;:~e duğunu söylemiş, hükamet tara . rinden bir kaçmm ismi: 
olap olmadıtına hakmaya bile lü- dan bqb yolcu baMmakta tram- Cenevreye ~ ec~wı, ~ta wı-- fmdan hima.,e IÖrilı 12 tiptro Amantay, (Şair) • Bula 
maa ıörmeden hareket zilini çal- vaya binm.elc için mücadele eder- d~ Fransa ile ~terenın, petrol tnıpa oldujumı bundan bqka Guba.y Devleıt.şillp Davut y 
._71 itidal edimpiflerdir. ken arabayı kaldıran biletçiler ve ~~~~a da~ olan ka~arın te ait oldulu kaıalar tarafından ba· kadm muharrirlerden H 

$imdi trunvaya arkadan bhı- vatmanlar tiddetle cezalandml - hınnı komıteden iatemelen muh · ---------------------: 
aeJc QU)ü konduiuna ıöre arka malı, balkın haptmın biletçiler temeldir. 
kapı büyük hir ehemmiyet kaun- eHnde oJUDC&k haline aıetirilme1i- ZECRi TEDBlRLER VE lT ALYA 
~tır. ~ı. oldaiu halele bilet.. ne iain •erilmemeliclir. ·ı 4 4 ) in__meli 
çRerden bir inamı lıili !iu eıki lininin saylavlar kurulundaki söy Londra, s,. (A.A.) _ B· Bald . AMERiKA DELEGESi NE 
itiJ&dı muhafau etmekte, arkala· Amerika 3000 levi, bütün siyasal mahafUde 11"1ll vin 1qün deniz konferanaım aç· LiF EDECEK 

rrna bakmadan derhal zili çeke- uçak daha yapıyor uzadıya tefsir edilmektedir. Jm§tır. Heyetleri selimlaıan. B. Londra, 9, (A.A.) _ Dailf 
rek tramft)'ı hareket ettirmekte- Voce D'italia gazetesi, bu söy· Baldvin, eon stn$lerde yapılan grafm yazdığına göı e, B. N 
dirler. NevJoık, 9 (A.A.) - Sü Ba. lev baklanda diyor ki: bqlanoı. koıwpnalarmdan bah Davis' konferansa i;.irak 

Din bir arkamınmz bilbuaa kanlıiı miiltepn Bal' Dem, Bay "HükUmet Batk-nmm aözleri • ~ aonra demi§tir ki devletlerin deniz kuvvetı.iilıi 
bu u.Wün neticelerini ıönnek isin Ruzvelt'e venniı olduju aenelik nin tef.O. ihti,acı JMtv. U..... lnciltere hükıl~U. deniıalt1 hal üçde. bir eksUtmelerini 
cl111ak ywlerinde dol&fllllıfbr. raporunda üç bin tayyare daha olan tef, kufttli 'buhaıak ... 111 geınileriıün kaldxnlnt&11 huanmm . et.m.ek niyetinde imi§. ne bu 

Şöyle anlabyor: yapdmuuaı ve bunun için bet ae· hal nfere varmafstlr. Zecri ted · da. isral'da devam etmektedir. Bu lifler ve ne. de denizaltı ft'...,._ 
- Şikiyet eclilecek bidiae ev- nelik bir prosram vücude retiril· birler tetlüıi .. ltalJaa rala.a ta • dilekler, başlangıç konup,•Jann . ni büsbütün ortadan kal 

..&& k••li-blapmclan seçti Saraç- meabıi iıtemektedir. ıir etmemit " mu:ka-.et lmY • da her zaman ileri sürülm\ietür. hakkındaki tngiliı. teklübıia 
laue ile Şema.ıe aramıclaki da. Bay Dem, ayni zamanda millt vetini ualtmamlflır. Lal teclbir Hi~ bir devlet.in istediğini tam o n itihare ahnabi~ii umul 
-L ı.._ L! mahafq kıtaatı zabitlerinin iki lerin ilk ii4; bftalık tatlaik dut• ~ 
...- ,erinde ara11111ya .Anmek iste- b" f d 'kdann ı...... 1 L -'·eti . ::.-.....:_..ı_ LL. larak elde edemiyeceği qikardır. yor. 
dim. ikinci mevm Wr Fatih - m ve e ra 1 mı ın on ~ ıi, talyaa aansa ., ~ ~ Fakat eaaa me8ele, h•r keae. bu · 
Harbiye arabıw aeJdi. Vatman bia ~i art~aaını ve b~~u:t· lMr tuir ~~ sual iht.ipçlarnu tami.n edebile • 
uaba11 dwdurdu. Arka haaama- le buitler an ~anmn on ...._, • GAZETELERiN MOT ALEALARJ cek kadar 1erbeltlik bırakacak ve 
la çıkarak kapalı DPIJI açmaia ne ve efrat m~kdannın ~85.000 e Paris, 9, (A.A.) - Gazeteler fakat efktn uınUllliJeyi bir ailih 
airaftım. Fakat ~a birden çıkanlmannı ıatemektedir. müzakerecilerin, sarfetmiş ol~ Iannıayanp endipsinden kurtara 

Wletci dikildi: Alman hapisanesinde lan mesaiye i§aret etmekte Ye 1lo" cak bir ~t üıarind& anlafma-
- Araba dolu, mütteri almu ! kimse öldürülmem;, marun Fransızlarla lngilb,lrin yı temin adebilmektir. 

Dedi. Ve bunu der demez zili ~ • · hüsnü niyeti~ kail olacağı ümi · Londra anlafmasını tam olarak 
brek arahayı ka!dl1'dı. Halbuki . Berlın, 9, (A..A.) - D.N.B. a dini izh,ar eylemektedirler. tudik etmemiş olan frm n l· 
araba dolu delilclL Arka sahan-J~ Vvanada çıkan T~Igraf ga Saint-Brice, le Joumaı gazete · tal.yan hükumetlerinin deniz. and · 
hlda. ancak ~ kiti vardı. Açılmı- zetesı tara~mdan ~~ıle~ ve sinde diyor ki: Jaşınası d11mda olarak ayn bir 

d • ka ·· -ad üaab Alman hapishanelenndeki hır çok "Antant kordiyalin yeniden ha mukaveleye de~,.dfldikleri tak . 
~imkr!~ on~----· mTı ta mahpusun kurpna dizildiğine da. ..11'•-n-·ıı, aJ-•Ade •ir ı....J.! __ ..i-. ·r 
~· t111 JO&Ulo r&mvaJ • 1 ... - h be • kat"' l k } . • ,. • ._ .,._ aunwe 'lr-..- djrde bu prtlan kabul' edecek • 
kallmut sidiyorclu. Atlama,. ~~da n 1 0 

ara ya an çiveai haricineçılanaktadır. P..-ia, lerini bildinnek?e bahtiyamn. Bu 
mecbur oldum. Atlerken dütebi· ır. ile Lemin arasında manewa yapa hldisenin bu pıtlan, kabul etme 
Unr1111. Bir abıta memuru tara· Üç buçuk kilomell'e bilmek ümidinde hulunaalar al • teri~ öteki deniz devletlerine 
fmdan para cezuma uirablabi- uzunluğunda· lav ctamrrv. bit iprtt teftil etmsini ve böyle · 
lirclim. Bu biletçinin cüretine Ye Londra, 9 (A.A.) _Yeni Ze.· Patis, 9, (A.A.) - Fransıztn· lik)e. ileride bir deıma.ıtı harbi 
laa,atam hiçe 1&J111&11DL laaJl'&ll l&nda'da Vellingtondan bildirildi giliz teklifleriyle alibdar olarak kopmasına mani oltın:t.bileceğini 
oldum. A;rni tramvaJID Şehade jine göre Tongtonga adalarında bildirildiğine ıöre, B. Mussollni- ümit ediyoruz. Burada teınsil e . 
İltuJOINllda durup bet altı JOlca kanetli YOlbn indifalan vuku • den fikrini 12/ 12/ 935 den evvel dilnıiş olan devletler, WUUUl men 
aldılnu ılrüuc;e haıraalıima hüa- bulm~. tiç buçuk kilometre bildirmesi ve Cenevrede nıiiQke.. faatine olarak awnt dileklerini 
IMitün arttı. uzwıluğunda bir ıav akmtw de • reler için B. Aloisiye selAhiyet ver tenkit et.meye razt oldukları tak · 

Bmadaa IOlll'& durak 79rlerini m. doim akmaktadır. Şimdiye mesi istenecektir. Ueri sürülen dirde, bütün dünya donanmalan. 
dolatta- BaumaJrle.rda imlan kadar innsanca zayiat kaydedil • teklifler, müzakere esası teşkil e • · run bütün tonajını azaltnıa)'t ve 
kadml•rm,. çocukla.na halim a6.. ınemi§tir. debilecek mahiyette telakki olun.. urtıumt güvenlik tesirini artnınayı 
rii8ce badi bapmclua ıeçen hl- maktadır. Bu vaziyette B. !Anl temin edebilecek bir anlaşmaya 
.. ....Ua ehmuaiyeti llemıea hlllMD Ekmek narkı kaldı ve B. Edenin müzakerelerin muvaf muvaffak olabilecejimbe emin 
.W.Gı sitti. Bence tramftJ' kaza. Belediye na.ık komisyonu dün fakiJetini kolay)aştırmak üzere bulumnaktaynn. 
lan artana bum biç ppu.,.]a toplanm11, ekmek ve fırancala nar 18 ler komitesinin zecı1 tedbirle · Burada temsil edilmemff olan 

JPQNYANIN FlKRl 
Londr~ 9 (A.A.) -

konteransmdaki Japon he 
leden sonra yapılan topl 
J aponya.nm lrtgittere ve Anı 
ile sı1lh birlifi meselesini 
atmqtır. 

Çok açık bir lisan ile · 
len Japo~ noktai naza.rma 
denizaltı gemilerini bir mü 
!riı&bt olarak kabul eden Ja 
lar bunlann kaldinlmasmr 
etmiyeceklerdfr. 

Japonlar ba§hea deniz' 
leri ar.wncla bir aami b&d 
mamn teklif etmektedirler. 
ponya donanmalazr .,,.....,. 
niabtt esası üzerine tabdit 
nıak şekliade olan. eak.i • 
terkedıilmtsini '" millt .-iiııll .. 
bakımından hermeWWt iti' 
savat temin edilıaesini ta.1'8f1' 
mektedir. 

Kanada, A VU6turr&lya. 
Amerika ve trlaada del ~-IA
nutuklanndan 8QDl'& k·,..nlP" 
bir komite haline geıme,. 
venniştir. Bu komite. 1&1'111 
Jô,80 da Bay Si? Bolton 
Mouell'in bqlanJxlmda 
caktır. &lmmdır. kının geleef!< batta dejiştirilme · rin ağrrla§bnbnasmm önüne M devletlerle de bir anlL,.aya var-

• • • sine karar Ycnmatir. meyi istemeleri muhtemeldir. mak iiınidi ~ı~alanmmn so • ---------.-: 
Tıuna7 meıel•i diia beledi-- Amale ekmeğinin de ne günü Paris, 9, (A.A.) - Sir Saınut1 n~lanna hafi? nhltJ!t.ından tin· 

,... .. filslJ9t .Uaittir. Belem.. çıbnlacaiı henüz katl sııeüe t.aj' Hoar, dftn aqam laviçre,e han · rimtae aldıfnnus m~ cok -------..--,... _...IJıetli Wr at tlla bir bit edilmeuüP'. kete etmfltir. biiyüktıür. 



[ • B O R S A • ~st. Levazım Amirll§i Satan ıı 1 •stanbuı Beledtyesı •ltln l •r• 1 
9-12 - 935 ~ Alr11ı11 Komlayonu ıl2nar1 

~ '"' - ı Çartambadan Sultanselime giden caddenin geni§letilmeaı yö-
: . .ıı.t.aıarıncıa 1ı1dız lfılreıu utaıwu, uu · Ankara Levazım amirliğine nünden yola giden Kaza!:kerlerden bazıla .. mın gömülü olduğu mc#"ar-

,.1,.de muamrte sörenlerdJı. ltakarnlar .. -. 1 k k ld ) ~ d ·ı· 'kl'I · · M 

1
12 kapıtnıı. aatJı nyatıarıdo bağlı krtaat "' müessesat hayvan- ı a ırı acagın an ı ışı ı erınm ezarhk müdürlüğüne hat vurma-

ısTANBUL - Travyata operası nukut ları için 360 ton arpa ve 200 ton ları. (8.) (7701) 
(üçüncü ve dördül)cü perde) plak, 19 I • Londra .,.o. • \'hıın~ H - yulaf 26-12-935 perşembe gü • 
Haberler, 19,15 Muhtelif plaklar (Ha- K'l T · t 
fif -uı!Lı'), 20, Tn'yo (Keman·, Viyo- • l'\e•yoo .2~. - • ~llı:irlt't 17 - nü ıaat ıs de lstanbulda Topha. ı o emma ı 

-.. "' 1 • Parb 167. l'IO • Htrllıı :16, -
Jonıel, piyano), 20,30 Stüdyo caz ve • MllAno 110, - • Varscıva ·4• _ nede ıatmalma komosyonunda ka-
t&nco guruplan, 21, Stüdyo orkestrası • 8rllhe 4, - • Hadapestr H - palı zarfla ayrı, ayrı eksiltmesi ya-
2 • Athıa ~3. !10 • Bükre.• ı~. - ktı A 1ım· bed 

1,35 Son haberler, Saat 22den sonra • Cenevr• •IS .• • Belgrıd ~4. _ pılaca r. rpanın ta m e· 
Adanolu Ajanaının gazetelere mahsus • soı,a 2". _ • Yotoham~ :!4 . - li 25,200 lira, yulafın 12,000 lira -
havadiı serviıi verilecektir. • Amsttrdıı • 4. - •Altın 41. - dır. Arpanın ilk teminatı 1890 lira 

BOKREŞ 364 m. - 1~05 :.iibiçi · • Prııı: 96 - • Mecldly" 53. -

B • Stotho•m .:ı•. -· • Rıohoı !3" - I ve yulafın 900 liradır. Arpanın '1lu orkestraSt, 13,40 Haberler, ona, 
14.ıs Haberler, 14,30 konserin deva - Çeki« §artnamesi 126 kurut mUkabilin • 
mı. J s Son haberler, 18 Sözler, 18,15 • Londra ol"·"· * Sıo\:hln• :ı. ~t- f de komisyondan alırur. lsteklile • 
Plak, 19 sözler, 19,15 Plik, 20 haber- • l'\ev)or o.79:ı7 • VlyaL "·9J75 rin kanuni vesikalarile birlikte i -
1 Ş 20 h • Pa.b 

2 06 
• :\'adrid 

5

1'.
8

9
4

7~ .. o' hal• ••atı.nden b"ır ... at evvel tek-er, 20,15 Vanıcr ve tauıun a • • Mllanıı Q.fll!~" • !:!erlin .,.. "" .,_ -

Derler, 20,15 Vanger ve Strausun bes- • Früım' <l.7 . 72 • \1a~ou 4,!!13 

konunun idaresinde senfonik konser, • Atına. ·4 •J.' • Ro:lapest• 4,!11 

22,30 haberler, 22,45 senfonik konse- • C'cnevrt 1.4508 • fl6kre~ ıoı,73'.>0 
rin devamr, 23,15 konser nakli, 23,45 • Sofya M,42:16 • llelgraJ :ı4.7887 

l • Amıtcrdım ı. 17'1?~ • Yotobınıa 'l.76'ı8 
haberler, 23,55 son haberler. I ı · Pn~ E195.206H::ı ·A~ıosMkova I0.'14 •0 

BUDAPEŞTE 550 m. - 17,10 ka-
dınlara, 17,45 hava raporu, 18 caz -

• , R:ınku o.sa - franıvay 9,-band, 19 şiirler, 19,30 plak ,20,40 söz- ı · 9 10 •Anıdnl ı • ~6.tO •Çimento as . 
ler, 21,10 salon orkestrası, 22,15 ha - Hcı ı 2. 15 Gnyon Del. -.-· 

herler, 22,35 ~ingene orkeatrası, 23,15 1 sır. Hayriye ı:'i.- ~·ark De:ı. -.-

ha;a raporu, 23,40 piyano solo (Bach, ' Merkez Baokası 64.- Halyı -. - ı 
liummel Gluk Beethoven, Debüsi, 1 l'. l~ona - .oo ~ark m. ecuı -.-

1 
' ' l'omontı 8,50 Tel don -.-

Albeniz, ÇaykoTSki), 24,35 caz. • • tik ! tah "il 
· f -•• raz ar - vı er-

VARŞOVA 1339 m. - 17,15 piya- . 
• • • ~ ı933TOrk Bor.I , ~.75 ~.lektrlk -.-

no konaerı, (Grıeg, Gavronskı, Doh - 11 N,- rrınıvay :ıt,i'O 
nanyi, Debilsi, Mihalovski), 17,45 ~r- ~ _ uı M . ftl Rıhtım u -
kılar, 18,15 operalardan, (Orkestra · lstlkrlııDıhıtı 1 99 - * An!dolo 1 43 90 
tarkı), 18,50 Amatör cevablan, 19 •lrıuı lstlkruı 9~.t~ • Anadolu il 43,90 

plak • sözler, 19,45 plik, 20, köylüye, 1 19t8 A M ıo. - Anadolu ili 1,40 
• Sıvu·Erzoranı 9~. - •~ıtımessll A 47.'lO 

20,20 reklam, Esprantoca konferans, =iiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;ôiii~iiiiiiiii...iiiöiiiiiiOiiiiiiii;;;;;;;;;;;.-;;;;;;;;;iöiiiiiiO~ 
24,05 dansmüziği. 

BELGRAD 437 m. - 17,20 radyo 
orkestrası, 18,35 sözler, 19 dans mü • 
ziği, (caz) , 20 sözler, 20,30 ulusal p ~ 
roğranm, 21 Zagreb operasından veri -
lccek piyesi nckil, 

ViYANA 517 m. - 17,05 Plak 
(sesli filmler), 18 Amatör saati, 18, 
25 Koro 18,55 Tarihi yayım, 19,20 Fi
loıofi., 19,30 Ders, 19,50 Güzel sanat -

Salı Çarpınlıe 

Takvim ıor. :ıanun 11 L KAnun 
============l(4Ramu.an 15Ramazan 

GUn doğu§u 
Gün bat.ı§ı 
Sabah namazı 
Öğle nam.azı 
ikindi namazı 
Ak§S.m namazı 
Yatsı namazı 

lmuk 

114 7,1 
16 40 16.40 
6,12 6 12 

1206 12,07 
14,28 14.28 
16,40 16,40 
18.~ 18,20 

lar, 20 Haberler, 20,10 Ulusal yayrm, Yılın geçen gUnlerl 
5 28 5,28 
346 347 

20,30 Bir berberden nakil, 21 ,05 Sen • Yılm kalan günleri 
• 20 19 

Eoı;ıa. A.u er, ıı.2D Cıız: (piyano ile) , t•--·-----------~---.: 
23, Haberler, 23,10 Haftalık haber ic-
mali 23,35 Turizm (İngilizce), 23,45 
Sözler. 24, Dans müziği. 

BERLIN 367 m. - 18 Hamburgdan 
nakil 19,30 "Asker kralın kilisesi,, ad
lı Potsdamda garnison kilisesinden na· 
kil, 20 Alman p.rkıları, 20,40 Aktiia • 
!ite, 21 Haberler, 21,10 "Die macdele 
von V,icberacb,, adh şarkılı skeç, 23, 
Haberler, 23,30 Gece müziği (Koro, 
giatr ve tenor), 

Mulııin=ade vaklı mütevelliğinden: 

lstanbulda Hobyar mahalle.,.inde 
Mimar vedat sokağında 9 numaralı 
Muhsin oğlu haıunm üst katında altı 
oda bir meydanlık kiraya verilece • 
ğinden talip olanların 660 liranın % 
7,:>0 depo:ııitolarile 12-12-.15 perşem

be günü saat 2 fle lstanbol evkaf mü. 
düriyetiode Taki Evkaf encümenine 
12-11-19:~;; perşembe günü saat iki. 
de müracaatları <V. No. 11:>19) 

liflerini komisyona vermeleri. 
(325) (7743) 

lstanbul levazım amirliğine bağ
lı ıkıta'at için 200 ton un 16/ 12/ 
935 pazartesi günü saat 16 da Top 
hanede satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 32,000 liradır. ilk teminab 
2,400 liradır. Şartnamesi 160 ku •• 
ruf mukabilinde verilir. lsteklile • 
rin -kanuni veaikalarile beraber 
teklif mktuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermele 
ri."291u "7461,, 

~ ~ .. 
lstanbul levazım amil'liğine bağ 

h kita'at için 110 ton pilavlık pi· 
rinç 16/ 12/935 pazartesi günü sa. 
at 15 de Tophanede aatınalma ko 
misyonunda kapalı zarfla alma • 
caktır. Tahmin bedeli 26400 lira· 
dır. ilk teminatı 1,980 liradrr. Şart 
nameıi 132 kuru§ mukabilinde ve
rilir. isteklilerin kanuni vesika • 
larile beraher teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir ıaat evvel ko
misyona vermeleri. ''292,, "7462" 

I • :(. ;ıo • 

ffarW;iııe ~ iıçia 17 ton sade 
yağı 20/.12/935 cuma günü saat 
15 de Tophanede satmalma kom is 

yonunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmU§tur. Tahmin bedeli 
151300 liradır. ilk teminatı 1,147 
buçuk liradır. Şartname ve nümu. 
neıi ikomiıyon.da görüleOilir. istek 
liİerin kanımi Teıikalarile birlik
te ihale saatinden bir saat evvel 
tekliflerini komisyona vermeleri. 
"309 "7545 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Miitehaınn ,, 11 

Hususi Fesefe ve Edebiyat ------------
dersleri Mufassal notlu 

kanunumedeni 

37500 
8750 

78000 
62500 
67500 

142500 
75000 
40000 
25000 
41250 

578000 

Beykoz 
Üsküdar 
Sarıyer 

Yalova 
Şile 

Çatalca ve Büyükçek mece 
Silivri 
Kartat 
Beyoğlu köyleri 
Bakırköy köyleri 

4350 
10,25 
90,75 
51 ,75 
60 

158 25 
87.50 
16.50 
38 75 
75, 

Yukarda ismi yazrh kazalar dahilindeki 11k Mektepier için lü
zumu olan odun ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Odunun bir 
kilosuna 62 para bedel tahmin edilmittir. istekliler tartnameyi Leva· 
zım Müdürlüğünde görebilirler. Ek siJtıneye girmek istiyenler 2490 
No.lı arttırma ve eksiltme kanunun da yazılı vesika ve hizalar~nda göı· 
terilen muvakkat teminat makbu?: veya mektubiyle beraber 16 -
12 - 935 Pazarteıi günü saat 15 de Daimi Encümende bul~nmalı .. 
dır. (1.) (7617) 

Y.eni halde 67 No.h oda 
Yeni bald.e 74 No.h oda 

Senelik muhammen 
kirası 

240 
240 

Muvakkat 
teminatı 

-----
36 
36 

Yukarda senelik kirası v.e. muvakkat teminatı yazılı olan yeni 
haldeki odalar ikiter sene müddet le kiraya verilmek üzere ayn ayrı 
açık arttırmaya konulmu!* ihale gününde isteklisi bulunmadığmdan 
artbr.m.a 16 - 12 - 935 tarihine uzadılmıştır. Şartnameleri Leva
zım müdürlüğünde göriilür. Arttırmaya girmek iıtiyenler hizalarında 
göster.ilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiy!e beraber 
16 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulun-
malıdır. (B.) (7783} 

Betiktatta Si••Dp&f& M. Sinanpa
ta medreMSinin 7. No.lı odası. 
Kadıköy Kumluk M. hal binasında 
3 No.11 dükkan. 

Senelik muhammen 
kirası 

24 

180 

Muvakkat 
teminatı 

1,80 

13,50 

Yukarda ıemti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
yazdı olan mahaller 93& aenesi Ma yııı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuf1 ihale gününde istekliıi bu
lunmadığından artbrma ı3 - 12 - 935 tarihine uzadılmıttır. Şart
nameleri Le.·azım Miidürlüiünde görülür. Arttırmaya girmek istiyen
ler hiulaıuda gösterilen 11ttıvakkat teminat makbuz veya melnu
biyle beraber 13 - 12 - 935 Cuma günü saat ıs de Daimi E.:ü· 
mende buhmmalıdu. {I.) (7781) 

Senelik muhammen 
kirası 

Muvakkat 
t•mjDftb 

Pa1.ardan başka günlerde öğleden 
8onra Mat (2 J / 2 tan 6 ya) kadar ls. 
taahul41a Dh·aayolunda (104) numa -
:rab hwnısf kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/ 2 • 12'' saatleri hakiki fık· 
sabah "~ 1/ 2 _ 12" saatleri hakiki fı 

karaya mah.Ratur. Muayenehane ve ı 
ev tıelef~n: 2.239..,. Kışlık telefon :21044 

Bir Alman profesörü, en çabuk 
\'e en cezri usullerle almanca, 
fransızca, ingiltzce edel;>iyat ve 
f clsefe dersleri vermekteqir. Üc
ret çok elverişlidir. Adres için ga
zetemize başvurulması. 

Herhangi bir hadise esebebiyle ka • 
nunu tetkik ,.e o hadiseye müteferri Kapalıçarııda Yarım Ta,han aoka

1 
Değeri 

Lira K. 

lOO oo 

425 00 

218 00 

00 

172 00 

()() 

lsbn~ul t;vkat 

Pey paraıı 
Lira K. 

7 50 Kasımpaıa 

31 88 Feriköy 

16 35 Eyüp 

17 40 Kuzauncuk 
• 

12 90 Be:r.oğlu 

22 50 Büyükçarıı 

illnları MUtlUrlU.jU , 1 

kan.un hükümlerini bulup çıkarmak . ğında 1 No.lı ki.gir dükkan. 
taki müşkülat malumdur. Kapahçartıda Ressam sokağında 

Eserin sahibi, bu müşkülatı gider · 27 No.lı dükkan. 
mek içi (Her maddenin altına: Ka . Kapalıçartıda yeni Parçacılar so~ 
nunu 1'" · • .. of, Borçlar. Ticaret Ka • 
uunlarında alaka \'e irtibatı olan) kağındal6 No.lı kagir dükkin. 
maddeleri hülasalnriyle birlikte yaz- Cağalojlunda Cezri Kasım mahal~ 
mı~ tetkiki son derece kolaylaştırmış. leainde Hilaliahmer sokağında ha-
tır. dım Hasanpaşa medresesinin 6 No. 

Hakimler a,·ukatlar, talebe, ,.e hu· Jı odaıı. 

12 OJIO 

18 

24 1,80 

36 2,70 
kukla i ştigal eden ze,·at aradıklannı B -ıu ş kul k - d k" 

Eyyühün Ahmet Efendi mahalle- derhal b~Jm:ıkta tTÜ"lü!< rc'·n i• e'"ek k'~~~gh abn" 0 so agın a es 1 

180 13 
SO 

· d Uf kk"' .. So k. 27 • utup ane ması. , ;; s:. e~n ~~;:nü .. es 
1 (2:;:;ı ro=:::::M::lı:::::::::ıı~::::A-;, Yukarda semti, senelik muhammen kiras. ve muvakkat teminab 

: Rum Kilisesi arka sok.ağında eski r • . e ~ e 1 ~ yazılı elaD mahaller 935 seneıi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
32 yeni 12 sayılı evin bütünü. B Bevlıye . ~~iehas sısı H üzere ay~ı ayrı açık arttırmaya konulmuş, ihale ~.ü~.ünde isteklisi bu-

(2582) IKöprühaş}: Emınonu han Tel: 2l9I;;ff lunmadıgmdan arttırma 17 - 12 - 935 Salı gunune u.amlmıthr. 
ı Aşçı batı mahallesinde Cami so- • =:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::=::::::il Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek 
kağında 18 ıayılı imam meıruta- J L A 'N • A j istiyealer biza!arında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya .. k. 
h · ( 1 l09) lstanbulda Bah~ekapısında ( elal tubiyle beraber 17 - 12 - 935 Salı günü saat 1 S de Daimi Encümen-
aınesı. h d s N ı d · d k · 

• iskele kar•ıaında 111/ 27 ve •imdi Jley. :hınıl~ta 2 
'ho. ut aıre e · ol~ti~l·. de bulunmalıdır. (1.) (n82) 

• ~ :r yon ıt a a ve ı raca muame a e 
61 sayılı dükkanın bütünü. müşteğil Salamon S. Rekanati Ye bi -

(1894) derleri kollektif şirketi 14-11-93.> latanbul asliye altı.ncı hukuk malı _ 
f kellU!sinden: Hüaeyinağa mahalle.inde Yeni- tarihinden iti haren esih ve muamc · 

dere otu eski Bülbüldere cadde- J;Hı ~irkctin ta...;fiyesine memur edil • 
· d _;_. 18 · 71 I diğimi ve mezkur şirketten alacakları 

1 
sın e eaaı , yenı sayı ı ve 1 .h. ·ı· .:ı_ • "b b' .. olan arın tan ı ı anl.ü\n ıtı aren ır 
Si metre arsanın hutüııü. (2326) ay zarfında alacaklarını kaydu tes • 

Mustafa km Naciye tarafından CL 
balide Hsküplü mahalles inde Aralık 
sokak ı;; numarada mukim iken ilm -
metgahı be11i olmıyan Celal ale.) hine 

ZAYl 
Liman cüzdnnımı zayi etti111. Ytnl

sini ~ılacağımdnn eskis inin hükmil 
yoktur. <Y. No. 11726) 

Denizyolları: / :::mir vapurunda a • 
teşçi /bralıint. 

Püskülcülerde kirgir 17, 19 ıayıh çil ettirmeleri ilan olunur. 9-12-93:>t 
iki dükkanın bütünü. (699) (V. No. 11732) 

açılan boşanma davasının *.ahkikatın- ----------- - -

Yukarda yazılı özelgeler satılmak üzere on bet gün ara ile açık 
~7& çıkarılmııtır. Ostermesi 26 - 12 - 935 Per,embe günü 

. -.ı 11 de yapılaçaktır. lıteklilerin İıtanbul Ev.kaf müdüriyetine ıel-

l/ali tasli11cdc Salonum S.. Reka • 
nati ı:c 11iraderle:-i kol/ekti! şirketi 
tasfiye memuru (ı'alatada Çituri ha • 
nında 1--8 No. de Avukat ISAK HA. 

da: Beş gün zarfında gıyap karan. 
nın on beş gün müddetle ilanen teb. 
Jiğina ve tahkikatın &;...J-936 paza r
tf81 saat 10 a taUkine karar ,·erilmiş 
'"e gıyap kararıaın bir uiisllası da 
mahkeme divanb.aıtesine asıloıış bu • 

lunduğundan muayyen gün ,.e saatte 
lsL'\nbul as lire altıncı hukuk daire _ 
,._incle bulunulması ve aksi takdirde 
müteakip kanuni muamelenin yapıla • 
cağı tebliğ m.ı.kanuaa kaim olwak Ü· 

zere ilan olUAur. (V. No. ll'Z30) llleleri. (7757) ZAN. 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllıll e aylık ı aylık Aylılr 

Mem.Jeketfm!uJe 160 t20 2~ 110 
Yabancı yerlere 1360 72:1 400 1~ 

Posta birliğine 1 
\~00 ~~ "100 uıc 

ı:-trmlyen yer.tere 1 
l'flrklyentıı her ı.ı~ta merkezinde Kl lHll!'a ıtıooe yazıJn .....,___,, 

• 
YAZ/ VE YONETIM YER/: 

titan bul. AJıkara caddut, t v AlU1 yurdu) 

'laare: 24370 
reıeton {Yazı f§lcrl: 21413 

Teı,rıu aıtreııı: " ı ti llN ı.uuı t•uJ 

Poet.a ıcuıuııu No. 411 
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~ususi ŞARTLA~IMIZ ~A~tclND.A 
~IŞE:L~QiMiZDE;N MALUMAT Al iN 1 z 

ISTANBUL - KAQAk'OY PALAS - ALA.LEMCi ı-4AN 

Yozgat ilbaylığından: 
Y ozgal Memleket hastahane ıi için fazla miktarda karyola, ya

tak, battaniye ve mefruıat le vazı mı satın alınaca~hr. 2 - Kanunu
sani - 93!i saat 14 de Daimi Encümen huzuriyle ihale edileceğin· 

den taliplerin izahat almak ve şeraiti öğrenmek üzere Yozgat, An· 
kara, İstanbul Sağlık Direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

(3548) (7664) 

OAY cuvtNc:; O•O'-G•OI 

ALTIN C.ÜlOl 

C.tı.ıK ı.<.opq,uyt-VAı::lOI 

KA s:ı~ ı DA Mİ1.yONLAR VAR O• 

··--·-----· ~-----------·!----·· Deniz yolları Feshane Mensucat · iŞ L ET M ES i 
Ac•t•lert: Raraköy - Köprlbatı 
ret. 42..112 • Sirkeci lıll.lıılrdar 1ade Türk Anonim Şirketinden: . 
--• Ha• telf'rft": '?274f\ - - • 1 - Defterdar fabrikasında inta ettirilecek yün kurutma 

Trabzon Yolu demir çatılı bina toptan götürü esas üzerine eksiltmeye çıkarıl-
IZMIR Vapuru lO Birinci- mı§tır. Bu itlerin tahmin bedeli 8730 lira 36 kuruştur. 

kanun SALI günü saat 20 de 2 - Bu ite ait evrak şunlardır: 
~IZE'YE kadar. (7716) a - Eksiltme ıartnamesi, 

b - Mukavele projesi, 
Ayvalık Yolu c - Fenni §artname, 

ANT AL YA vapuru 11 Bi- d - Ke,ifler, 
~incikinun ÇARŞAMBT günü e - Proje . 
ıaat 19 da AYVALIGA kadar. İstekliler bu evrakı 4,5 lira mukabilinde şirket veznesinden 

J d "' l k t 1 .., A 1 _ • , (7775) alabilirler. an arma gene omu an ıgı DKara ı.--~~,....._-~~~--~-ı---e ı;.1..aı.nn:rZ1' ..-l ""t'h.aııuaı 1000-.,alı gU.uU ga.\, uu "--s'· 
C1 

1 ~atınalma komisyöiıiıriaaiı: . . Mersin Yolu 1 ci Vakıf handa müdürlük dairesindedir. 
VATAN vapuru 12 Birinci- 4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

1 - Bir metresine 42 kurut fiat biçilen 51939 metre evsafına kanun PERŞEMBE günü saat 5 - a - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 655 lira 80 
uygun yatak kılıflık bez kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmutlur. 11 de PAY AS' a kadar. (7776) kuruş muvakkat teminat vermesi. 

2 - Eksiltme 16 - 12 - 935 Pazartesi günü ıaat 15 de Genel b - Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi. 
Komutanlık kurağında yapılacaktır. llk teminatı 1636 lira 8 kuruf· _Dün ve Yarın _ b maddesinde alman ehliyeti fenniye vesikası Banka tara. 
tur. fından kabul .edilmit olacaktır. 

3 - İsteklilere şartnamesi Komisyondan parasız verilir. Ekıilt· Tercüme külliyatının 4 üncü 6 - Teklif mektupları J;Ukarda yazılı gün ve Silatten bir aa· 
meye girmek iıtiyenlerin kanun ve ıartnamede yazılı belgeler içinde ser;si tamamlandı at evveline· kadar münakasa komisyonuna verilmi' bulunmalı-
bulunacak teklif mektuplarını eksi itme vaktinden bir saat evvel ko- 1 O kitap 520 kurut dır. 
misyona vermit olmaları. (3486) (7563) & 1,, . . ... .. 

Birinci taksit 220 diğerleri ,., 1

• 

Bıııı ı [eıi"ıflırı ve riııııırı ııııtıı liııı i~1rııı illıl1rı 
Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 10 ton anti

IDUTsn 24 - lkincikanun - 1936 Cuma gü;.ü saat lS,30 d~ Ar:ka
rada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 4500 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 325 er kuru§ mu kabili Ankara ve Haydarpa§a vez-
nelerinde satılmaktadır. (7676) 

Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
.Krrıkkale fabrikaları için tor nacı alınacaktır. Bunlardan ls~an

ı>uld!l bqlunanların Zeytinburnu fa brikasında, lzmirdekilerin Halka
pınar tamirhanelerinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez fabri
kalarında imtihanları yapılacaktır. 

Kendilerine güvenenler harcı rahları kendilerine ait olmak üzere 
hemen Kırıkkaleye gidehilirler 

isteklilerin istidaları ile doğ ruca yukarda adları yazılı fabrıka-

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

ayda 100 kuruş 

Raıin Ahmet Retit 
Aril'.o Metafizik Hilmi Ziya 

lıkender Haydar Rifaı 

K.ıdın ve Sc 4Y&lizm Sabiha 
Zekeriya 

Demokrit Haydar Rif 

Dinler Tarihi Hilmi Omer 

Filozofi ve ıan'at Suud Kemal 

Etika Aiaoilu 
Heraklit Haydar Rifaı 
Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka alınıı ve okuyunuz 
lıtanbul • Anksra caddesi 

~. STROVSK1 
Akademi üyelerinden 

HAYDAR RIFAT 
D. ve Y. T . K. No: 47 

lstanbul culiye ikinci ticaret mah
kemesinden: lara müracaatleri. (7685) 

Jstanbulda Ketenciler caddesinde 
2t numaralı dükkanda züccadye ti • 

Beyoğlu Birinci hukuk lıcikimliğin· müddetle ilan'en tebliğat icrasına ve caretile müşteğil David Somehin ala_ 

den: muhakemenin 12 şubat 9;}6 çarşamba cakhlarile akteylediği konkordatonun 

Gayyur usulile 
48 derste 

Kendi knedine 

Fransızca · 
Bay M. Gayyur tarafından yazılıp HABER gazetesinde 

tefrika edilmit olan ( 48 Derste Kendikendine Franıızça) not· 
ları bu defa V AKIT Matbaası t&ırafmdan kitap halinde çıkarıl~ 
mıttır. Memur, itçi, talebe, ve herkes için faydalı olacak olan 
bu kitaba 320 ıayıfa olmasına rağmen yalnız 75 kurut fiat ko
nulmuttur. Tevzi merkezi: V AKIT Kütüphanesi Ankara cad
desi İstanbul. 

Türkiye .ı 

Şek.er fabrikalar~ 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şeker Fabrikasının 1936 senesi içinde Samsun Li· 
manından göndereceği şeke·lerin vagondan vapura kadar nak. 
liyesi kapalı zarf usuliyle vf! 21 llkkinun 1935 tarihinde latan· 
bul da Bahçekapısında T a,hsı nında Şeker bürosunda talibine 
ihale edilecektir. Şartname ve tafsilat İstanbul ve Samıun Şek~r 

Nevmre Haydar Rifat ile Hafü~e günü saat 10,.10 a bırakılmasına mah-ı ta.qdiki için muhakeme günü olarak 

veHamdiarMındakiiml~şüyudan- keme~ karar verilmiş olduğundan ~1~93~pa~rt~igünüsaatl~ta· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5ından dolayı müddeialeyhler namına k . k d .1 '-"İn edilmiş olduğundan muterizlerin " ye\"m ,.e va h mez ür a mumaı ey • J --------

Bürolarından alınabilir. 

gönderilen davetiyenin mumailehüma ye,·mi muayyeninde mahkemede ha. 
nın bulunamadıkları · ·e elye--- nere • hümanın bizzat nya biJnkale mah • • •... zır bulunmaları ilan olunur. <17515) 
de olduktan bilinmediği şerhile bili kemede bulunmadığı takdirde hakla • --------------
tebliğ iade kıhnma..qı üzerine bitta • rında gıyap muamele yapılacağı t - Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası 

lep bu bapta müddeialeyh tere iki ay lan olunur. (11729) .Netriyat direktörü :Refik Ahmet Sevengi' 

ZA Yl - Teşvikiyede Feyziye li . eski tasdiknamenin hükmü olmadıl'' 
sesinin 9 uncu sınıfından mukaddema nı flAn ederim. Şifli - Abidei Bii"1i
almış olduğum ta."dfknameyf kay ·. yet caddesinde 147 No: da Ah•t 1 • 
bettiğimden \ 'e yenisini alacağımdan sat M11hlis lJlelınıet Şakir. · 


