
ltalganlar hücum 
etmigecekler 

Salihiyettar İtalyan mahafi • 
li lt.-lyanm, petrol ambargosu 
tatbik edildiği takdirde bile, bir 
İngiliz gemi veya topraklarına hü 
cum etmek niy-etinde olmadığım 
beyan etmektedirler. 
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Etlen yeni fl'Zİfesine 
baş lalı 

Londra, 24 ( A.A. - B. Eden ba 
sabah dış bakanhJna ,giderek ye
ni vazifesine başl:rnıştır. Bu ak A 

şanı Y orkşayra gdecektir. Elçile
ri avdetinde kabu edecektir. 

fakat ... 
~~-----------------------------~------ ı~--------------------------~---------------------

MaıollDl dlJO• kl=~··t•mlekelıl Hebeşler Eritrede! 
A napa ..... niçin llanıtlrıbyor Habeş askerleri Eritreyegirerek 

fakat zecri tedbirlerin dünyayı " Biz sulh istiyoruz, 
nereye sürükleyeceğini 

Adikala şehrini almışlar 
kestirmek imkanı yoktur!,, 

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

Zecri tedbirlerin artırılmayacağı söyleniyor 
Budape9te, 24 (A.A.) - Mus· . 

ıotini "Azest" aazetesine ~u beya · 
natta bulunmuttur: 

bir türlü anlamıyoruz. Şurasını 
kaydetmeliyim ki, ben Habeş işın! 
sırf bir müstemleke işi olarak te • 
lakki ediyorum. Ve bu mesele ile 
hiçbir zaman bir Avrupa ihtilafı. 
m ortaya çıkarmağı düşünmedim 
Mesuliyetlerimi müdrik olarak 
noktai nazarıma sadık bulunuyo 
rum. Elimden geldiği kadar hıra
ları teskine çah§ıyorum. Fakat va. 
tanın menfaatlerini de gözden ka
çırmıyorum. 

-

"Bugünkü imtihan İtalyan mil
letini tek bir kütle halinde birleş
tirmittir. Birlik duygusu her za· 
ınandan ziyade kuvvetlidir. Mil -
letin müttefik çotkunluğu bana 
ınunzam kuvvetler vermekteciir. 
MiUetimin bayındırlığını gözet . 
ınek huıuıundaki mesuliyetinı ve 
l'azifem her an benim için daha 
aarih bir tekil almaktadır. Uınu -
ıni duyıu resmi noktai nazardan 
çok daha azimkir ve derindir. 
Millet umumiyetle zannedildigin· 
den çok daha harp duygulariyle 

Y atadığımız anlar hakikaten 
mukadderatı tayin eden anlardır. 
Biz sulh istiyoruz, fakat zecri ted
birler dünya için meyilli bir saha
da kaymak hareketidir. Bu hare · 
ketin nerelerde durabileceğini 

kestirmeğe imkin yoktur. Bence 
dünya iki kısma ayrdmıı bulun · 
maktadır. Bizimle beraber olan -
lar ve bize karıı olanlar. 

ltalyan tankları Maka/lenin cenııbuntla •arp kayalıklar ve çukurlar 

ınütehauiıtir. 
Meauliyet duygularımız doiayı

aiyle sulh için izami gayretl~rde 
bulunmak vazifemiz olduğunu 
millete anlatmak çok zordur. 

Müstemleke iılerimizi rahat ra 
hac •• arızaıız halletmemize niçin 
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1 tanbalda 1apdacak 
blylll amtlar 

Papa vaziyeti 
tehditkar buluyor 

Vatikan, 24, (A.A.) - Noel a 
refesi münasebetiyle papa tarafın 
dan Kardinallere hitaben neşre'di 
len bir beyannamede dünyanın 
vaziyeti "tehditkar,, diye tavsif 
edilmektedfr. 

Cihangirde kurulması düşünülen anıt 
muazzam bir kule şeklinde olacak 

Ankaradaki emniyet anidmı ta· 
nıamlamak işini üzerine almş o · 
lan profesör Torak, önüınüzdleki 
ayın on beşinde Berlinden tekrar 
şehrimize dönecek ve buradan An 
karaya gidecektir. 

ken ilbaylıkla temas etmiş ve Ci . Papa bu beyannamesinde di . 
hangir semtlerinde yapılması ta · yor ki: 
sarlanan büyük temsili anıt için " Biz sulhu temenni ettik ve 
düşündüklerini söylemişti. sulhun teeaaüıü için elimizden ge 

Bu düşünceye göre, Beyoğlu ci · len her ıeyi yaptık, bugün size bir 
betinin en yüksek bir mevkiine ya ümit kelimesi iblii edebileceğimi 
pılmasr istenen anıdm, içinde a · zi umuyorduk. Fakat son hidi.e-
sansör işleyen, üzerine çıkılabi · 1 buna imkin bııralan .. 

üzerinde zorlukla yürümeğe çalıfıyor. · 

Adisababa, 24, (A.A.) - Retr fak olmuşlardır. 
ter ajansmôan: Burada dolaşan HABESlSTANDA JAPON DIP• 
bir şayiaya göre Habeşler, mev · iOMATVARI 
zii bir tazyik ile Eritre içerisinde 
ve hududa lH kilometrede kain 
Adikala şehrini almağa muvaf · 

Eski İngiliz hariciye nazın Sir 
Samuel Hoareun istifası meselesi 
Avrupa gazetelerini halfl ehem -
miyctlc meşg1tl etmektedir. 

Fransız gazetclel'inin yazdığ'ı -
na göre İngiliz devlet adamı iı:: • 
tifası hakkında a,·am kamara~r 
azasına izahat verirken heyecanı 

nr zorlukla zahtetmiştir. Fakat 
nutkunu bitirdkl<.>n sonra :;erin · 
den çekilip g·iderken göz ya~larr 
m tutamamış, ağlanu~tır. ! 

Cibuti, 24, (A.A.) - Hollanda 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Son haberler kendisinin dinkn 
mek ve birkaç ay kalmak için ye 
niden 1sviçreye gittiğini bildir · Eelıi lngiliz. Dlf bakam l•viçreJe 
ınektedir. burnunun lnrılmaaiyle neticelenen 

kaymaya hazırlanırken 

Atatürk köprüsünün iki yanı 
na yapılacak büyük meydanların 
tezyini etrafında ihzari projeler 
de hazırlamış bulunan profesör 
Torak, Berlindkn dönerken, eko -
nomi bakanımız Bay Celal Baya· 
rm bir büstünü beraber getire · 

len muazzam bir kulbe halinde er . amıY"ır. 
olması uygun görülmektedir. ~nunla b~raber ~u hal, her ümi- ---------

A t b k 'ld ld w t k- dı terketmıı oldurumuz manaımı 5 Q V y E T RUSYADA nı , u şe ı e yapı ıgı a · · 
dirdıe, içerisinde bir de kahra · ifade etmez.,, 
manlar ordusu yapılacak ve bura -----------------• cektir. 

;ı>rofesör, yılbaş dolayısile, AI· 
ınanyadan kendisine ısmarlanan 
Hitler büstlerini yapmak üzre 
nıemleketine gitmiştir. Burada i· 

da milli mücadelenin ileri g·elen lngı·ıı·z donanması 
şahsiyetleri, büstler halinde görü-
le bilecektir. 

(Sonu Sa. 5 Sü 2) 

Esseyit Hacı Dana Bey ı 
S0 - 52 Ytıflarında, nurani yüzlü, top aalıallı, tombul, enilıo 

nu yak!fıklı bir adamdır. 

Kırkından Sonra · 
Romanımızın belli batlı kahramanlarından biriıidir 

• • • 
Scrmet Muhtar Alua'un gazetemiz için h1U1rlaliifı bu büyük 
~i romana 1 lkincilıanun Çarfamba günii bGJlıyoruz 

Hayfa açıklarında ma
neoralara başladı 

Kudüı 24 (A.A.) - Gazetele. 
rin yazdıklarına göre, 14 İngiliz 
harp gemisi Hayfa açıklarında 
manevralar yapmakta ve zırhb o· 
tomobillerle mücehhez İngiliz kı . 
taları Nablua civarında ıahra ha. 
reketleri icra etmektedir. 

lngilterede Sis 
Londra, 24, (A.A.) - Londra 

şehri ile lngilterenin ve Gal mem· 
leketinin büyük bir kısmı şimdiye 
kadar gôiiilmemiş bir sise bürün· 
müş, üç yüz kilometreden fazla 
bir saha tam bir karanlık içinde 
kalmıştır. Bu münakalatı tama -• 
miyle sekteye uğratmış ve bir ta l 
kım Kazalara sebebiyet veııniştir. 
Yol münakaH\tı da sisten mütces il 
sir olımı tur. 

Moskova, 24, (A.A.) - B. Sta 
tin, Voroşilof ve Orconikidıze do· 
n4Wına kutrl:µıdanla11 heyetinden 
34 kişilik bir heyeti kabul etmiş 
tür. Sovyet Rusya merkezi icra 
koıııiı,si Kızıl donanma kuman · 
dan ve bahı;iyelilerinden iki kişi 
ye büyük ;vararhkları dolayısiyle 
muhtelif ni~~mlar vermeğe karar 

Yermiştir. 

D. Stalin geçenhrde pamuk t· "! 
lalarmdn cnlı~an kıdm, erkek ~ r 
çileri 1\1·emlin sar::ymdaki büı o· 
sunda kabul etmiş, kendilerile ~ 
nuşmuştur. Yukarki resim, kenm~ 
lerine vereceği kitroları: imzalat'~ 
ken, al.ınımşhr. --
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) }ta/yan - Habeş harbi t SON / HABERLER" 
. } 

Askeri vaziyet 
24/12/935 Habeşler iki koldan şimale ilerliyorlar 

15 Birncikanun ayrndu, ltalyan cepheıinin ıağ cenahıno. 

ve mütea!ıibn merkezine J'tJpılan küçük Habe§ taarruzları he
nüz devam emektedir. Bilhassa merkezde, T embien mıntaka 
ııncla, Abbi lddi'ye beı bin kiıilik bir Habeş kuvvetinin ta
arruz etmeıi likkate şayan bir vahadır. Bu küçük Habeş taar· 
ruzuna İtaly"'- cephesinin diğer kısımlarından, mesela Mahal
leden mevzii mukabil taa.·ruzlarla cevap verilememesi ita/ 
yan ordusunuı bu cephede, henüz hazır olmadığını göstermeh 
teclir. Buna kır§ı araziyi iyi bilen, ve teıkilat itibariyle çabu!. 

Aksum ve Adua üzerine giderek 
Italyanları çevirmek istiyorlarmış 

ve seyyar har"ata pek kabiliyetli olan Habeş mülrezelerinin ~ 
'E bu gibi büyüC!k taarruzları, Habeılerin ltalyan istilası ve bil- ~ 

ltalyanların yeni ~ir taarruz Cenupta 
haz:ırladıkları zannediliyor 

I haııa tank ve ayyare kuvve!leri karıısında cesaret ve ümitleri ~ 
\ ni hiç kaybetnemiş olduklarına delildir. ~ 

( 

Tembientaarruzu, ltalyan cephesinin tam orta11na tev· ~ 
cih olunmuş br taarruzdur. Habe§ ordusunun son zamanlardrı ~ 
dııardan aldııı modern t:ifek, makineli tüfek ve toplarla ya ~ 
kın zamanlarclı, daha büyük bir kabiliyet göıtereceği kabu1 ~ 

il olunmalıclır. g 
ltalyan orlusu için, §İmdilik ıimalde, yeni bir taarruz.dart \ 

evvel, cepherin muhtelif noktalarında devam eden Habe1 J 
taarruzlannı ciırdurmak mevzuubahistir. l 

B. O. :ı 
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Kısa Harici Haberler 
• A1manyadan isviçreye seyahat i

çin hiç bfr müsaade nrilmiyecektir. 
İsviçre seyahat iövizlerini beş mil · 
yon franga tahciit etmiştir. 

• Macar "Oklu Salip,, cemiyeti men 
supları Debresen ~ehrinde yahudi tüc 
carlara kar~ı nürnayi~Jerde bulunmuş 
Jardır. 

Bundan başka Lindberg gelecek 
ayın 13 ünde idam edilecek olan 
HauptP.1an'ın idam edileceği sırada 
\ merikadan uzak bulunmak istemiş 
tir. 

• ):lin~i tanda Italya..n 7.erı-i 
t ... lıuıı ı.;nn wrnıkTııe başlaması doJa-
yısilc ltalyadan gelen zeytinyağı 

ve zeytin nadirleşmiştir. 

• Marsilyada ücretlerinin indiril -
mesi dolayısile tramvay amelesi gre\' 
yapmıştır. 

• Danzig'de Yo1kştimme gazetesi 
Jnuharriri sosyalist saylav Brost tev· 
kif edilmiştir. Yalan yanlış havadi.c: 
vermekle maznundur. 

* Alman)"a ile Belçika arasında bir 
kanunusani 1936 tarihinden 31 kanu
nuenel 1940 tarihine kadar eşya itha· 
ı Hı hakkında bir anlaşma imzalan -

·tır. • 

Çin kuvvetleri 
Bazı mıntakaları Mogol

lara terkettiler 
Pekin, 24 (A.A.) - Kalgan -

dan bildirildiğine göre, Çin kuv 
vetleri Şangtu Çangpei ve Ş.ıha. 
mıntakalarım tahliye etmi~ler ve 
Çangpei'yi Mançuko ordu•un!l 
mensup Mogol askerleri iıgal et • 
mitlerdir. 

Çin meliafilinde bu hareke~ 
dıt Mogoliıtanın Mançuko ile bir 
letmek yolunda bir letehbüs ola 

• Yakında Macaristan ve yabancı 
ülkeler için bir taksili usak servi.si iş
letilecelctir. 30 taksi uçağından her 
biri ü~er yolcu taşıyacaktır. 

• Veneziiellft'da Karakas'da öl'fi i
dare il:in olunmuştur. Ba~kan ,·ekiJi 
D. Contrairas, yakında ölen başkan 
Gomer rejiminin dü~manları tarafın
dan yapılan iğtişaşlara, yangınlara 

ve soygunculuklara karşı, askeri kuv
vet istemiştir. 

• Boksör Carnera dünya ampiyo
nu Unvanını yeniden almak niyetin · 
dedir. SchınP.Hna lno-ı ~ .. : .. -n-·--
g'llibi ile ,·c e.) luldc de şampiyon 

Braddock ile ~.arpışacaktır. 

• Stutgartta ı;; ~ubat 1933 te Hit· 
lcr l'lldyo ile bir söylevde bulunurken 
radyo kablo~u bir balya ile koparıl · 
mı:.rtı. O zarnandanberi yapılmakta o· 
lan tahkikat bitmiş ve bu kabloyu 
kopamakla mazunun altı komünbt 
mahkem<'ye verilmiştir. 

* Amerikan gazeteleri tayyareci 
I.indberg'in Avrupaya hareketini ifşa 
ediyorlar. Lindberge ."on zamanlarda 
üç yaBmdaki diğer oğlu John'un 
da kaçınlacnğına dair bir rok tehdit 
mektupları gönderilmi5tir. 

Şükrü Kaya 
Dış sıyasası hakkında 
partiye izahat verdi 

Ankara, 24 { A.A.) - C. H 
Partisi Kamutay gurupu idare he. 
yeti baıkanlığmdan: 

C. H. Partisi Kamutay G.-ubu 
bugün saat on bette Dr. Cema: 
Tuncanın başkanlığında topland·. 

Dıt itleri bakanı vekili Şüi(fii 
Kaya genel siyasal durum hakkın 
da Partiye izahat verdi. 

rak kartılanmaktadır. Ateş haçlılar karşı 
Şanghay, 24 iA.A.) -- Taleb~ 

ile vukua gelen bir çarpıtmada bi.- koyacaklar 

Adisa.baba, 24 (A.A.) - Şi 
mal çephesinden gelen son haber 
lere göre, Şire bölgesindeki hcıre
kat ehemmiyet kesbetmektedir. 

Habetler son zamanlarda kuv 
vetl: süvari kuvvetleri kullanmak
tadırlar. Bu harekatın hedefi Ak
sum ile Adua olsa gerektir 

lta!yan uçaklarının bombndı
manları Habeş kıtaatı üzeı İne> 
müessirdir. Uç.:ıklar §İmal ceph~· 
sinde aiddetle faaliyette bulun 
maktadırlar. Makalle bö?gesinde 
Habe, kıtaalının şimale doğru i 
kinci bir hareketi kaydedilmekte· 
dir. 

Tembien dahilindeki ltalyan 
kıtaatınm üsleriyle muvasalaları 

Bu seneki 
imtihanlar 

Kültür Bakanlığı mek
teplere bu hususla 
tebliğler gönderdi 
Ankara, 24 (A.A.) - Kültür 

Bakanlığından tebliğ edilmi~tir: 

1 - Orta ve ikmal okullaı·brl" 
llS~lel'Uf VJrinCl 0CTI'01C'nni:lc lal~ 

benin sınıf geçme durumu yazılı 
imtihanlara göre değil öğretmen 
ler tarafından talebeye verilecek 
kanaat notlarına göre saptana · 
caktır. 

2 ·_ tık kanaat notu ikincikfq 
nunun sonuı~a kadar idareye \'e -
rilmiş olacaktır. 

3 - Tam numara ondul'. 
4 - İmtihan talimatnemesi ay· 

nca gönderilecektir. 
Ankara, 24 (A.A.) - Kültür 

Bakanlığından tebliğ edilmiştir: 
1 - Bu vıl lise ikinci devrele · 

riy le öğret~1en okullarının ı:ıesle· 
ki sınıflarında birinci yazılı ııııti -
han 13 ikincikanun pazartesi baş· 
lamak ve bir hafta sürmek üzere 
yapılacak ve imtihan si.iresince 
den-ler kesilecektir. 

2 - Tam numara ondur. 
3 - Yoklama sualleri yoklama 

dan sor~ra bilgi için bakanlığa gön 
derilccektir. 

4 - İmtihan talimatnamesi ay -
rıca gönderilecektir. 

Filistinde 
Yeni hük fımet teşki ' atına 

Yahudiler muarız 
ecnebi poliıi ağn ve iki ecnebi po Paris, 24, (A.A.) _Dün l\lar · Kudus, 211, (~Aı..A.) Filist_in ~e~. 
lisi de hafif ıurette yaralanmıt silyada yapılan toplantıdan , ateş kalade komiserı, cumartesı gunu 
lardır. Talebede:ı de bir çoğ~ ya salibliler teşkilatının fe~ih emir - Arap partileri başkanlannı ve µa 
ralanmıttır. namelerine karşı koyacağı anla~ı zar giinii yahudi partileri başkan 

Japon konsül generali, Cin be- lryor. !arını kahul etmiş ve onlara te~is 
tediye reiıi nezdinde teşebbüsler· Bu asamblede Ateş teşkilat !ide edrilecek olan te:;;rii konsev hak · 
de bulunmuf, ,ilgide Japonlara rj albay de la Roque Ateş Sa - kında izahat veı:miştir. Bı'"ı plana 
kartı hasmane bir mahiyet ala":'ı lib hareketi başkanlarına bunun göre, istişari haklara mali~ bulun 
gösterilerin yasık edilmesini islf' için bir tamim göndermiştir. maktadır. temi kuvvet cskıden ol 

mistir. 2 AA ) V · nelmilel imtiyazlı mıntaka maka · duğu gibi yalnız fevkalade komi Şanghay, 4 ( · · - a2ıyet serin elindedir. 
cok gergin oldığundan Şanghay matı, Japon hükumetine yaptıkta 

1 l . · 1 b··1 · rı vade uygun olarak, Nankı'". ye- Filistine yahu<lilerin yerleşti · daki arsıu usa ımhyaz ı o qenı!, ·• lA l · 
polis kuvveti, müdahaleye hazır lu üzerinde tezahürat yapmaya le ril~lesi ı:n~selesi konseyin se a 11 : 
bir vaziyette b.ılunmaktadır. sebbüs eden Cin talebelerinde11 yetı harıcınde tutuldugun:an. At' 

Evvela şimtl istasyonunu isga• bir kaçını tevkif etmiı!erdir Cir rap g~zet~lerinin büyiik e serıye ı 
etınit olan talebe, simdi de Chen- makamalı tezahürata komünis' muhalıf bır tavır almaktadırlar. Ya 
ju istaıyonunı ellerinde bulun · unsurların da i,tirnk P.tliğini gô ·ı hudiler heye~~nda?ıı-. Tel avivrlc 
durmaktadırlır. rerek, kısmen örfi idare ilan et · sokaklarda numayışler olmuş ve 

Şangliay, 25 (A.A.) - Bey . mitlerdir. 13 kişi tevkif olunmuştur. Yahu -

nı kesmek için bir çevirme hare· 
tarafından gönderilen 250 nefer 
le bastırılmıştır. 

Roma, 24 (A.A.) - Salah;yet 
kelinden bah~cdiliyor. Habeşlerin 
hare~ditı harnr,,tli bir şekilde c.e • 
reyan etme!drd~r. 

Cenup cephesinde, lta~y:ın u · 
çakl"'rmın fa~liyellerini arthrmC\ 
ları halyanların M~h"! Şebel!i il.: 
Dolo arasında kuvvetli müfreze · 
ler tahıit etmekte olduklarına de 
la~et etmektedir. 

Bu m{ifrezeler hicin kıtaatı V:' 

tanklarla takviye ediliyor. ltalvan 
ların tarafından kaçan neferler 
Haheı şeflerinin bu tahminlerini 1 

takviye ediyor. Bu tahtidattan ' 

Atatürk 
Yeni Çekos'ovak Cumur 
Başk~nını tebrik etti 

talyanlarm Bale vilayetine taar -
ruz niyetinde olduk!arı iıtidliıl e • 
dilmektedir. Gocamda çıkan e · 
hemmiyetaiz bir isyan, hüklı.me' 
tar mehafilde, Habeılerin Adika· 
layı i!gal ettikleri haberi kati ola, 
rak valan!crnmakta.dır. 

İT A.LY A PROTESTODA 
BULUN.MAMIŞ 

Londra, 24 (A.A.) - R~mi 
mehafilde bir lngfüz fabrikasının 
Habesistana dumdum kurıunları 
nt ver-diğine dair İtalyanların ver· 
dikleri haberlerin esanız olduğu 
beyan olunmaktadır. 

İtalyanların bu bapta Cencv 
reye yaptıkları tebliğat h~nüı 
Lon draya gönderilmemitlir. 

Siyasal karışıklık
lar karşısında 

Ankara, 24 (A.A.) -· Cumur Yunan part feri b"r toplantı 
Batkanımız Atatürkle Çekoıloval>: yapa> a!< görüşmek 
Cumur Batkanlığına intihap edi-
len Bay Benet arasında atağıdak· ıstcdrler 
teJgraflar taati edilmittir: Atina, 24 (A.A.) - Bütün si" 

Son ek•elanı ay Edouarcl B~ne~ yasal parti şefled, eski cumurcu 
Çekoslovak Cumur Batkam paıii ~efi Kafandarisin, B~b..-ık~~l 

,.. ....... ~ ..., })pmi1·"ieoin h~c:k!:ın hm ,., ltmn
1 
.... kl~a"r-

rnmetın arsmlın:al ı<a.rı~Il< ı ı 
Dost Cumuriyetin en yiiksek karşısında alacağı vaziyeti tayin 

makamına intihapları dolayısiyl.· etmek üzere, müşterek bir topla~
ekıelansınıza en hararetli tebrik tı yapmaları eklif:ni tavsip etml.Ş 
lerimi arzeder ve şahsi saad.alle !erdir. 
riyle asil Çeko!!lovak milletinir Salfi.hivettar makamlar, Yuna
refahı hususundaki samimi diı~ .... k nistanm dış siyasası bütiin parti -
(erimin kabulünü rica eylerim. lerin uy birliğiyle tayin edilmiş ol 

Kamal ATATVR!( duğundan, halei1 böyle bir mecb:ı 
Bay Benes'in cevabı: riyet karşısında bulunmadığım b1l 
Cumur Bnşkanlığına intih'lbur dirmcktedirlcr. 

mür..asebetile ekselaı smızm p.ön - lNTlHAPT A TÜRK VE YA· 
dermek IUtfunda bulunduklRrı HUDlLER 
t~brik ve temenna erden fevkala Ati na, 24 (özel) Hükumet, ö• 
de mütehassis olarak en hararetl• nüınüzdeki intihabaUa Selanik ya 
ve en samimi tesekkürlerimirı kıı hudilerile garbi Trakya Türkleri· 
buliinü rica ederim. nin kendi namzetlerine Yunan 

Bu vesileden istifade edere!t müntchiplerinden avrı rey \·erme 
· ek-e!ansınızın şahsi ıaadetled ve }erine karar ,·ermiştir. 
sulh ve beynelmilel anlal'ma ese PiREDE PATLIY AN DiNAMiT 
rinde memlf'ketimin sadık meaa! O 
arkadaıı asil ve kahraman Tür\ . Atina. 24 (. zel) - Pire bele-
miHetinin refahı hakkında en •a diye reisinin kapısı önünde dina· 
mimi dileklerde bulunurum. ınit kapsülleri patlamış evin bütün 

Edouard BENE.~ camları kırı1mıştır. Zabıta dina • 
mit kapsüllerini koyanları araş ~ 

Fransada milli 
birlikler 

Senatoda kat ul edif en 
kanunla feshediliyor 

Paris, 2<1 (A.A.) - Senato ce 

tırmaktadır. 

Recep Peker şehrimize 

geliyor 
Ankara. 24 (A.A.) - Cümur~

yet Halk Parf si Genel Sekreter• 
ve Kütahya Saylavı Receµ Peker, 
bugün ls~anbub gitmiştir. 

ıniyetlcrin emirnamelerle feshi Balıkcs:rde Işık söndürme 
hakkındaki kanunu 84 muhalife 
karşı 207 reyle kabul etmiştir. An denemt: s \ 
cak emirnamelerle feshedilen ce Balıkesir, 2 ı (Özel) _ Bu ge· 
miyetlerin devlet ~urasına ınüra d 
caat etmclf!ri hususunda bir tadil ce yapılan ı~ık söndiil'lne eneme 
dıe kabul olunmuştur.Devlet şura si iyi bir sonuç verdi. Saat 21 de 
ları bu gibi müracaatları süratlc düdük calmca büttin ışıklar sön • 
tetkik edecektir. dürüldU. Yirmi dakika sonra dil 

Paris, 24, (A.A.) - Cemiyetle tiJ.kle ışıklar tekrar yandı. Den• 
rin feshi hakkı~daki kanuna gö · me cok iyi idare edilmiştir. 
re, mefsuh cemıyetler tarafından - • 
tertip olunacak toplantılarda bu· Yemen Ve~ıahdı seyahatte 
ı~nanlar6 aydan 24 aya kadar ha K dus 24 (A.A.) _ Şam ga· 
pıs cezasına carpılacaklardır. u . .' d ki .. ""' 4 

zetelermın yaz ı arma gore, ı 

eli şefleri konseyin yahudiler tara men veliahti yakmda Mısır, Fili~ 
fmdan boykot edileceğini bildir tin ı:e Mavcrayü~eriada bir se 
mişlerdir. yahat yapmak niyetindedir. 
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1 i,aretler 1 
İ. Galip 

Bizde mektep, medresenin de· 
vamı olmadığı gibi, orta oyuna 

da, tiyatronun anaaı değildir. 
Bir kıya savası bitti: 

Mektep medreseye nazaran 
ncuıl bll§ka anldan gelme bir da· 
vanın ifadesi ise, tiyatro da ort'.ı 
oyununa nazaran ananesiz, ma.'?:İ· 
•İz yepyeni bir hayattır. Bizde ti· 
Yatro ananesini henüz kurmaya 
çalıııyor. Milli sahnenin yüz yıllı/, 
bile tarihi yoktur. 

Çobanı, Soğan tarlasına koyun 
saldığı için vuran bahçivan ! 

Milli sahne dediğim zaman ah 
lıma §unlar geliyor: 

. Sotiriyi av tüfeği ile öldürmekten suçlu Mehmet, 8 sene 
4 ay hapis ve 400 li:*a tezminat cezaları yedi! 

A) Meslek haline gelen sanat 
karlık, 

B) Kültür sahaıında itibar/. 
bir müessese. 

"Oyuncu makulesinin şaha.Jeti 
makbul değildir,, denen seneler 
aramızdan ayrılalı çok olmadı. 

Çocuğunu sahneye heves ettiği 
i~in reddeden ar.alar, babalar ita. 
la ıağdır. 

İstanbul ağır ceza hakyeri, bir 
müddıettenberi duruşmasile uğraş 
tığı bir kıya sa vasmın kararını 
dün akşam geç vakıt bildirmi§tir. 
Bu savada suçlu, bahçivan Meh· 

mettir. Topkapı , clıışarısmdaki 

kapıldrğmı, aniyen tehevvüre uğ 
radrğım, bu arada çifteyi gidip 
kulübeden alarak kıydığını da gö 
zetti. 

Suçlu avukatı, şiddetli ve ağır 
tahrikten dem vurmuştu. Hakye -

kırda çoban Sotiriyi öldürmekten -------------
suçludur. Sebep olarak ortaya ko [ , 
nulan şey, çobanın otlattığı ko · j Kısa Haberler Jı ı' 
yunlarr bahçivanm soğan tarlasr -
na salmasıdır. Koyunlar, soğan · • Kibrit inhisarında küçük kibrit 
ları silip süpürünce küçük kiya - kutuları çıkarmak için tetkiklere baş 
metler kopmuş , bu yüzden evvel Janmıştrr. Lüks kibrit pahalrya mal 

,,_ ~ ,,_ ce kavga etmişler. Nihayet 3 - 6 · olacağından şimdilik geri bırakılmış-

Biz bu dekor içinde 1. Galibin 935 tarihinde de çoban koyunla - trr. 
n tarlaya salmak iseteyince,şid · e Türk amatörlerini bir arada ça -

yirmi be§inci meslek yılını kutlu detli bir kavga sonunda, bahçivan hştırmak için yüksek sermayeli bir te 
lıyoraz. av tüfeği ile çobanr kanlar içeri : şekkül kurulmak üzeredir. Bu suret -

Galibin bu yirmi beş yılı yirmi sinde yere sermiş. · le deniz ticaretimize faydalı bir un -

beş yılda kazanılmış bir zaferdir Hakyeri kurulu, Kemalin ba~ · sur ilavesi düşünülmektedir. 
k&nlı.ğt altmda üyelerden Sakrp * Avrupada bulunan iki büyük el 

Biz büyük zaferleri, büyük hadi· ve Abdurrahman Şerefle kurul · çiliğimiz nezdine birer ataşenaval gön 
•eleri bile bazan bir sözle, baza11 muştu. Genel savamanhğr yarlar derilmesi karar altma alınmıştır. 
iki satırla söyleyip geçeriz. Du · dan Kasif temsil ediyordu. Hak - * Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
daklarımızın arasında mini mini yeri kurulu, suçu suçlunun birkaç tahlisiye işlerine dair hazırlanan prog 
bir aoluk halinde çıkan kelime ifadesile ve şahitlerden Mustafa, ramda Zonguldak ,.e Samsun tahlisi. 
cihlerin derinliklerinde ne emek Halit ve Osmanm şahitliklerile ye istasyonları ehemmiyetle işaret -

sabit gördü. Sotirinin, Mehmedin lenmiştir. ler, ne korkunç yüzler, ne heye · · 
tarlasına evvelce <l_e zı~~~ı .veren * Bir kaç gün evvel ölen Haham . 

canlı günler betonltV;mış, ve te koyunları sokmak ıste~dıgını'.. hak başı yerine seçilecek haham kanunu 
melleri doldurmuştur. Onun için sız harekette bulundugunu, uste · sani ortalarına doğru belli olacaktır. 
bir adc:mın yirmi beıinci meslek lik sövC:üğünü gözeterek, ceza 
yılı sadece birkaç keliml?den iba· verdi. Bahçh·anm gazap ve eleme 

ret değildir. V l , . • • 1 
- • • _ ••. -~ • ~nıı,.l"ı 111.l' c:ncıu IA 

için kazanılmış günleri ve bir in- denizyolları birleşiyor mu? 

* Beykoz önlerinde u..ı;;kuru kırılan 
6;) numararr tamir edilmiş ve sefere 
bı:ısla.mıstır. -~--· 

.n:aı wT hre h.ut7v~•ti ri etra. 

ri, bahçivanm bu şekilde bir teca 
vüz altmda bulunduğunu sabit 
bulmadı. Vücudünde yara, bere 
gibi böyle bir tecavüze maddi de 
lil mevcut olmadığma da işaret 
etti. Bu müdafaayı reddetti. 

Sonuçta, bah<!evan Mehmetli, 
çoban Sotiriyi tehevvürle kasden 
öldrürmekten ceza kanununun 
448 maddesine göre 15 seneye 
mahklım etti. Bu cezayı tahrikten 
sözü geçen kanunun 51 inci madde 
sinin birinci fıkrasına uygun ola · 
rak , suçun işleniş tarzmı,suçlu · · 
nun kulübeden tüfek alıp takibe 
girişmesini de hesaba katıp, 10 
seneye indirdi. Suçlu 18 yaşmr bi 
tirmiş, 21 yaşını tekmillememiş. 
Bu cihetten dıe değişen 56 ınc1 
madde tatbik olundu. Ceza müd · 
deti, 8 sene 4 ay ağır hapis olarak 
kaldı. 

Bundan başka, :Mehmet, müeh 
beden amme hizmetlerind~n mah 
rum tutiacaktır. Suc aleti olan çif 
tenin müsaderesi, tarafların soy
sal durumları: ve suçun şümUl ve 
mahiyeti itibarile, 467 inci mad -
de gereğince suçlunun öldür'düğü 
adamın mirascılanna 400 lira taz 
minat ödemesi, 3,800 kuntŞ du · 
ruşına harcını da vermesi karar · 
laştırrldr. 

sanın ta kendisini anlatır. 

Sadri Ertem 

Iında yeni bir karar verilmiştir. Bu 
karara göre zürraa esaslı surette yar-

Ankaraya kabotaj meseleleri dım edilecek ve kooperatif organlığı- Mühendis mektebindeki son 
hakkında konuşmak üzere giden na yeni gireceklere ihracat yapılacak yemek boykotundn sonra, Anka · 
vapurculuk şirketi idıare azaları trr. radan gelen tahkik heyetinin in . 

Ç·ı k 1 • • ekonomi bakanlığında yapılan 1 ı C crımız bir toplantıda bulunduktan son . ,;, Son günlerde Kılı~bahğr bollan - ce emeleri neticesinde bir kaç ta· 
Şimciiye kadar nisbeten ihmal ra şehrimize dönmüşlerdir. Son mıştır. Seyyar satıcılarda k~losu 30-40 lebcye deza verildiği rivayeti çık-

~dilınış· bir vaziyette bulunan çi - deniz kazalarından sonra deniz; kuruşa kadar satılmaktadıı. mışsa a, bunun doğıu olmadığı 
· ı · · b" ı.J f anlaşılmaktadır. leklerimize dış piyasada iyi bir ış erının ır e uen idaresi etra ın 

mahreç bulabilmek için bu çilek da yapılan k~I?-uşm::ı:larr!1.nasrl bir Kibrit fabrikasında Mektep talebesinden kimseye, 
lerin ıslah edilmesine karar ve . netıce verecegı henuz bılınnıemek bugünedek bir ceza verilmiş de · 
rilmh~tir. Bunun icin de Arnavut - tedir. Bununla beraber bakanlı ğildir. Talebe, tahkik heyeti ta -
köyü.ve civarında'ki iklim ve ara · ğm bu işe kafi surette karar ver T uluşan kibr . Herden bir rafından şifahi surete dinlenmiş -
zi çilek yetiştirmeğe müsait oldu· dikten sonra vapurculuk sosyete ti. Heyet, raporunu beraberinde 
!~undan burada çilek yetiştirmek sine ait vapul'ları satınalmasr ü · amelenin eHcri yandı Ankaraya götürerek bir hafta ev· 
le meşgul olanlara bir taraftan mit edilmektedir. Bu suretle de vel Nafia Bakanlığına vermiş bu-

. 11 · ı t ·ı ı k Kibrit fabrikaları dökme da - ı kt d yardım edilecek diğer taraftan nız yo arı ış e mesı e vapurcu u unma - a ff. 
sosyetesi birleşmi~ olacaktır. An ircsinde istifçi olarak çalışan Ha· T 1 b ki . ki . . 

fenni surette çilekçilik yapmak i· cak bakanlık tarafından henüz ka yati dün iş başında acele kibrit is- b' d a e e, yeme erme es sı gı-
çin bunlara icap eden nazari, a - .1 d' tı'fı" yapaı·l{en birdeı"'bı'ı·e tutu.~an 1 evam etmektedir. Mektebin rar verı me ığindıen her iki taraf • - ı · kt ~ .. ı k 
meli malCıınat verilecektir. Çilek- bu hususta bir şey bilmemektedir. kibritlerden yangın çıkmrş ve el - ~sd~ aşçısının çr . ıgı soy enme . 
ledmiz üzerinde bu şekilde ısla - Vapurculuk sosyetesi All~caraclan leri ile yüzü yanmıştır. Yangın e ır. 
hat yap1ldrğ1 takdirde dış piyasa- bugünlerde gelmesi beklenen hir söndürülmi.i~ti.ir. l\Iühcndis mektebinin son za · 
larda iyi bir mahl'eç bulacağı talı- izahtan sonra vaziyetin aydınla . ÜZERiNE TAŞ DÜŞTÜ _ manlarda Ankaraya taşınacağı 
min edilmektedir. naca§:ınr t'ı'n1ı·t etmcl•tedı"ı·. . r k k y d havadisine RClince, bunun, gele . ~ • Köpriı rma so ·n.gm a oturan 

L1c · r ve ve üzüm satışları bina boyacısr Dimitri :.'\Iis soka - cek yıldan evvel yapılaınıyacağı 
Gaziantcbin kurtuluş ğmda dört numaralı evin ikinci sanılıyor. Büyük ve mükemmel 

Türkofis genel merkezinden yıl dönümü katını tamir ederken üzerine dü . vasıtaları haiz bir teknik müesse. 
bildirildiğine göre mevsim başlan şen bir taştan yaralanmıştır. sesi olan mektebin, bilhassa labo-
gıcı olan 19 agu~ stostan bu ay ba· Bugün Gaziantebin on dördün- ratuvarlannm nakli, başlı başına 

" k t 1 ş ld" .. ··a·· B .. DÜŞÜP ÖLDÜ - Dün akf:arn b. . t 1 'l d kt' 0 'Ik ~rna kadar 194,169 çuval incir ve cu ·ur u u yı onumu ur. umu- 1r ış e~ \l e ece - ır. nce, 1 
15,225 çuval da hurda inek satıl- nasebetle şehıimizde bulunan An Tomasak Kiryanm yanında Çalı- devrelerinin fizik ve kimya Iabo -
ınıştır. Geçen yıl ayni zamanda tepli gençler bugün saat on beşte şan kırk beş yaşlarında Arsen i · ratuvarlarmm nakledilmesine ih · 
169.860 çuval incir ve 6307 çuval lstanbul Halkevinde toplanarak Iac almak üzere Nargileciyan ec - timal verilmektedir. Kurulması, 

- b 1 d'' .. ·· .. kutl ı kl zairnsine gitmis eczanede üzeı·ı'ne lt k d ·· k ı hurda incir satılnuBtır. Diğer ta - u yı onumunu u ayaca ar· ~ a r ay a ar suren ve uyu arı 
raftan bu yılm incir fiyatlarında dır. fenalık gelerek düşüp ölmüştür. haiz modern ''Su Iaboratuvarı" 
geçen yrla nazaran üç kuıuş ka - ELiNi KAPTIRDI - Ferikö · mn nakli, belki ~onraya kalacak 
~ar bir yükseklik, üzüm fiyatların- YAKALANDI - Sabıkalı Ab- yünde Ergenekon caddesinde Ali ve en mühim ta~mma işlerinden 
da ise kiloda 3,85, 1,25 kuruş ka- dullah Tünelde Sümbül sokağın Haydar karde~ler fanila fabrika - birini teı;kiI edecektir. 
dar bir düşüklük kaydedilmi~tir. da 10 numarada Derviş Zade a · smda ça1rşan Hidayet kızı Kevf:er .:\fotkebin bu ders vılmın bit · 
Türkofisin bildirdiği rakamlar hu partımanmdan eşya çalarken ya - elini makineye kaptırmış, yaralan mesinden önce taşmacnğı varit de· 
Sıl buhran senelerinin başlayışın - kalannuştır. mıştır. ğildir. 
danberi şimdiye kadar görülme · ----------------------------------------
ıniş fiyatlarla ve hep birden satıl- Yazısız Hikaye: 
drğını müjdelemektedir. İncir mah ---------- ,..------.-=::"""'..-~::'."""':::'----....,_ ----------------,. 
sulümüz memleket ihtiyacına ay ,,. 'r :»·r 
ıılan kısımdan başka hiç kalma -
nuş ve üzüm stoku da ehemmiyet
siz bir dereceye inmiştir. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
Dağcılık klübü üyelerinden B. 

Vedatla Bay Ekrem dün akşamJl 
Uludağa gitmiş1erdir. 

1Gezintiler1 

Cevdet köşesi 
lnkilap müzesinde "Muallim 

M Cevdet" e bir salon ayrıldığını 
duydum. On bin basma ve bq yfü; 
yazma kitabını bu müzeye bıra . 
kan bir adam için, çoğumsanaC"ak 
bir §ey değil; fakat ben, sevindim. 
Bu sevinç belki Cevdete sevgimin 
bir izi, belki de yurt için çalışm~. 
herkesin lop pe1inde kogtuğu bir 
çağda kendini menfaatıiz ilim 
uğrunda harcamq bir adamın u • 

nutulmamcmndan doğan bir zevk· 
tir. 

Cevdet, "Katip Çelebi'' nin ii~ 
asır sonra gelmi§ bir etiydi. Bu da 
onun gibi: "Nice geceler fam'a 
sönmeden sabah olduğunu,, gör · 
mÜ§tÜ. Solraıı bir kut yemliği ka
dar çeınisiz, kıt olan bu atfomın 
btJ§ında bütün bir alemin uğultu. 
su vardı. 

Bütün ömrünce kendine v~ril
mi.f bir dakika.ını hahrlıyamıyo · 
rum. "Ağaoğlu" nan "Cümhuri
yet" de çıkan bir yazııı "Cevdet" 
in ülkücü tarafını ortaya koydu. 
Yakın do•tlannın ona ayn ayN 

zaviyelerden bakl§ları da vakit 
vakit gazetelerde çıkıyor. Bunlar 
toplanır, bir kitap haline konurıcı 
iyi olacak. 

"Uray" ın kurduğu devrim mü· 
zesinde bir Cevdet köıui, on bin 
be§ yüz ciltlik bir kitap yığını ile 
satın alınmq bir yer gibi kof lr•a 
neye yarar? .. O kitapların fih!iıti 
yanında ''Cevdet'' i ve Cevdete 
kavµımuf bir ülkenin gururunu 
anlatan bir kitabın varlığı d<>Jer 
Ancak bununla br:ı i§ bütiinlenmi.t 
olur. 

Goyiınlnd• bir doıt toP!:cmtı • 
sında bu büyük adamdan konı.ııu· 
yorduk. . içimizden biri anl-.ıttı. 
Cevdet, ''Ali', PG§anın mühiiriinii 
üç yüz liraya almıf. O, bir biblo, 
meslmkat tutaraklııı değildi. Al: 
Pll§anın mühürüne üç yü.z lira ve
recek bir Amerikalı müyarder de 
hiç değildi. Doğruwnıı iaterıeniz, 
lokmasından, üıtünden başından 
kıaarak ycqıyorJu. Böyle iken 
"Tanzimat" da büyük rol oyna· 
mtf, Avropada adı yayılmtf, var 
lığı üstiinde yabancıların ügiıi ço
ğalmış bir ptı§anın mühürüne bu 
parayı vermekten ,ekinmeyifini 
büsbütün bQJka bir ıebebe ver • 
mek doğra olar. ' 

Cevdet, o miihürü /renk sim · 
sarları alır, memleketten çıkar dr 
ye almcştır. Ali PQ§anın mühürünü 
bir /renk müzesinde görmeğe da. 
yanamazdı. Böyle bir ıeyin Türlıii. 
değer bilmez bir ulus haline kor 
diye korhardı. Bu titizlikte belki 
çocukça noktalar görenler olacak. 
Fakat onlara hiikiim 'IJermeden, 
son sö;.lerini söylemeden azacı~ 
cliifünsiinler derim. 

Cevdet, memlelıet karıısında 
biraz iı§ık gönlüple duyan bir a · 
damdı. Duyğuları: göz gibi nazlı· 
dır. Yabancı en küçük bir toza bi· 
le dayanamaz. Bir mühüre üç yüz 
lira ~erdirerek onu üç aylık yarı 
aç!ığa katlandıran barka neclir? •• 
Devrim müzesinde Cevdet odası, 
ger.çleri imrendirecek ve Cevdet
lerin coY.almasına yardım edecek-

~ "' 
tir. Bu uğurlu işe önayak olanlar, 
yaptıklariyle öğiinebilirler. 

S. Gezgin 

Vali lzmire gitti 
Vali Muhittin Usdündağ lzmir' 

de bulunan kardeşi doktor Ekrc • 
min rahatsızlığr iizeme Uludağ 
sporlarına iştirak etmekten vaz -
geçmiş ve tzrnire hareket etmiş • 
tir. 



ltalya sulh istiyor fakat ... 
( cJ styanı Birincide) 

Bunun içindir ki, Macaristan 
tarihi ananelerine sadık kalarak 
şerefini feda etmekten imtina ey· 
lediği zaman son derecede mem · 
nun oldum, bunu asli unutmıya . 
cağız.,, 

15 IKINCIKANUNDAN EVVEL 
BiR ŞEY YOK 

Londra, 24 (A..A.) - Mornin' 
Post gazetesi diyor ki: 

''Mütekabil yardım meselesi 
hakkındaki fikir teatilerinden ma
ada, ltalyan - Habet anlatmaz. 
lığının yeni bir ıekil alması, Mil 
Jetler cemiyeti konseyinin topla • 
nacağı tarih olan 15 Kanunuıani
den evvel beklenemez.,, 
UZLASMA OLMADIYSA ITAL· 
YANIN KABAHATi YOKMUŞ 

"ltalyan milleti, bundan doaa· 
yı, bi~ parç~cık olsun, ne ıyatırmış f'\UAtur ••ler ı 
ne mutee111r olmuf, ne ugraımıt 
ne de hiddetlenmittir. Çünkü ıe LJ • • 
fine emniyeti vardır. Ve soğuk . DJVerstte 

1 

rektörü 
kanlılıkla aldığı kararı hiç bir ıey 
deiittiremez. Yabancılar1n göste- R~ktörün ıstifa ettiği 
recekleri muhasım vaziyet her n~ 
olursa olsun İtalya aldırmadan ası~sız 
yolunda devam edect-ktir.,. Dün cıkan Zaman gaz~tesinde 

ZECRi TEDBiRLER ART. üniversite Rcktöıü Bay Cemil Bil· 
TIRILMIY ACAK selin bazı idaı·i meselelerden ve 

Londra. 24 (A.A.) - Çok de Pniveıs"te imtihan talimatname · 
falar Bay Edenin noktai naz;ırla 

1 

.:;inin tadil edilmesinden dolayı is· 
rına tercüman olmus olduğu 11ıa tifa ettiği ve l1niversite rektör · 
itim bulunan Daily Telegı i\oh g;ı , .liğline d e Tıp fakültesi dekanı B 
zetesi, mumai!eyhin müstakbe; s; t\urettin Alinin getirileceği yazıl 
ya~a~· hakkında şövie yazıyor : ınıstr. Dün bu mesele etrafında 

"Ş:mdiki h:\lde bir uzlRŞmdnır yaı)tığıınız ara~lll'ma ncticesimlc 
ır.evzuubıthis olmıyacağı muh.ık bu hahcdn a::.ılsız olduğunu öğ 
kaktır. Halih!lzırda yeni zecri rendik. 
tedbirler tath;ki mevzuubahi3 de Rektör dün hu mesele etrafm 
slilıt- de şimdiki tedbirledin i:ga<ı da kcncl"~ilc :~öı ü:::cn bir yazı('mH· l 
husus.,.ıun te'·lif ,.dilmesi ~f' oek za: 

Milino, 24 ( A.A.) - ltalyar 
gazetelerinin, Bay Edenin dış ha· 
kanlığa gelmesi hakkında gaye~ 
ihtiyatlı bulunl"lalarına rağmen . 
vaziyet. bedbin bir gözle tetkik o 
lunmaktadır. 

az m ·'-.• - ........ ' ,.Hr. "- Ne isffa clt~m. Ne de Za ·I Şehrimizde ıekerleme Cle çukulata yapan bütün müesscıefer 
SULH NASll. TEMiN man gaz~tesinin yazdığı sebepler Eminönüncle TQ§hancla bir sergi hcrzırlamıılar ve clün açmı§lardır. Ser. Stamoa diyor ki: 

Bay Edenin ta\"ininden sonr;ıı, 
arhl~ uzlaşma teşebbüsleri oJmıva 
caktır. Bu ana kadar vaotlan ~e 
şebbüsbre göre, Bay Eden, kuv 
veti uzlaımaya tercih etmektedır. 

OLUN1'CAK? üzeri~e _istifayı icap edecek her · gicle her müeı•e•e küçük vitrinler içincle imal ettikleri muhtelif cinı 
Paris 24 fA A. ) - Bı• sah:nk· han~ı bı_r ~e:cle vardır.,, ıekerleri göıtermekteclirler. Sergi clün birçok yurtta§ taralınclan gö-

Pı\tis gaut•'erinin mevzuunu, 8. [)(lmıc:tır. ..
1 

.. .. S . . • ki" ·· ıc1· y k k. · l f •n-
E J · d k l ru muffür. ergının tertıp ıe ı gu ze ır. u arı ı reıım açı ı e .. denh n"iliz dı~ bakan!ı~ın:ı ta Nerett r e 01 ia O U sıncla alınmı•tır. 

Popolo d'ltalia ise föyle diyor: 

yini i'e ~.k·l ... n=-ıo;da te,an;it l"l " ~E' :s 

les; tp~kil etmek~edi~ uçılacak? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ot?uvre ~azetesi d" yor ki: Şehrimizin orta okul ihtiy!lcı · 
"fta)y;11.nb.r, bun~ lmış vaziyet · nı k:ırsılam:.! 1: iizere Kültür Pa · 

tedirler. Paraları yoktur ve ani~!· kanlığ'i taraLnclan dircktö rHiğc • 
Kim'er suç?u? ~KONOMi 

...--_ __..__., .w ı: ı ı m -

Avrupadaki genel vaziyet da 
ha v:ıhimletmİftİr. Laval . Hoarc 
planının, gömülmesinden sonra. 
Avrupa, zecri tedbirlerin arzu et 
tikleri bir harp tehdidi altınd '.\ ya 
şamP.ktadır. Bugün herkes 5arih 
vaziyet almak mecburiyetind~Jir 
Eğer uzla~ma tetebbüsleri bir ne 
tice vermedi ise İtalyanın bunda 
hiçbir kabahati yoktur. 

mazlıiın kati surettf" halli 11ras1n verilen orta okul hazırlama r~!ı · Hukuk f aleJesi Cemiyeti 
da lehlerinde tesir vanabi!ı;;ce:k rinin tatbikine baslannuştır. Kul· "d h ki b Bu aday 
her hangi bir muvaffakiyet eM• tür direktörlüğü her taraftaki oı· · ı ar e eyet n n me U U .:> 
etm~leri imkanı or!cıdan ka1kını~- ta okul jhtiy:ıcım tetkik etmekte Hukuk fakültesi talebe kongre 

• 
pı \'asası 

tır... dir. Bu tet~ik scnun~a bu yıl ~ch· ı si etrafında rektörlük tarafınrlan 
Ordre C?a.zetesi. eliyor ki: rin muhtelıf scıntlerıııd.~ açı1_arak dekanlığa verilen emir üezı inr 

AVRUPAYI HARBE SEVK· 
EDEN KUVVETLER 

"Bay Eden Bay Mussolinivi Cf" o~an oıt_a okull~rın ~·e!·1 teshıt e : kongreye iştirak eden talebe \ 'a • 

nevrenin gittiği yola ıokma~a u~ r~~~cektır. Tetkı~~enn de \'am et ziyetinin tetkikine başlannu~tır. 
ratacaktır. Bir sulh dostu için bur· tıgı sırada .h~ngı ılk_ ok~11lar~: _al · Sonuç yakında belli olacaktır. 

Roma, 24 (A.A.) - Giornale 
d'İtalia gazetesi diyor ki: 

dan batka yapılacak bir if yolc- ~ıncr sınıf ılavc edılebılccegı de iDARE HEYETiNiN MEKTUBU 
tur.,, ıncelenmektedır. 

"Uzlaıtırma itinin muvaffak 
olami\ması üzerine daha timdi • 
rbn, İtalyanların miistemleke hak 
!"rına küp_:p.ha lraJlcmıı ı..: .. l.. .. L 
de gurup gurup Avrupayı ltalya
:·a karıı delicesine b!r hareke~e 
s:wk için ilerliyen kırmızı, yeııl 
!ityah haki renkli bütün beynelmi. 
lelci ~nsurların manevra ve tahri 
rikleri gözükmeğe ba,lamııtır. 
ITALYA ALDIRMADAN ro 

LUNDA DEVAM EDECEK 
Roma, 24 (A.A.) - lngiliz ga 

zeteleri tarafından Bay Edenin 
dıt itleri bakanlıiına geliıiniıı 1 · 
talyada derin bir tesir uyandırdığı 
hakkında verilen haberlerden 
bahseden Popolo di Roma diyor 
ki: 

Habeşler 

Populaire gazetesinde Bay AZLIKLARDA T ARIH DERS 
Blum diyor ki: LERI - Yabancı ve azlık okulla· 

"Harp tehlikesi havasını urta rımn altıncı ~mrflaıında veıilen 
dan kaldıracak olan Paristir .Şr. tal'ih, coğrafya ve yurtbilgisi ders 
yet Franıa, _ _ıimdi ln2ilterenUı lA.O··~· İn A. ı; u d ~ n N .. ınTIJn .. nrn . 
yapugı gıbı, MUsso!ının şantaJı o- smda taksim cdilereıe yalnız al · 
nünde rical etmeğe karar verecek tmcr sınıfa yüklenmemesi için 
olursa bir Avrupa harbi imkanJı7 bütün okullara bir tamim yollan· 
bir hale gelir. mıştır. 

MISIR HUDUDUNDA HADi SAN'AT OKULLARI lÇIN -
SELER OLMAMIŞ San'at okullarına alınacak sitaj · 

Kahire, 24 ( A.A.) - Rt..sm• yer ve yardımcı öğretmenlerin du 
bir tebliğ. ltalyan karakolları ;ıe rumlarmı incelemek üze?·e diin 
Mısır - İngiliz karakolları ara · l~ültür direktörlüğünde san'at o · 
sında bir çarpıtma olduğu haberi kulları direktörleri yardirektör 
ni kati surette yalanlamaktadır. Şevket Süreyyamn bac:;kanlığı tıl · 

Bu tebliğde deniliyor ki: Pu tın ela biı· toplantı yapmışlardır. 
haber, ihtimal, ltalyan otomobil Toplantı sonucu hakanlığa bileli · 
lerinin gecenlerde kaıdi olmıya · rilecektir. 
rak hududu geçmit olmalarındaıı --------------
galattır. 

Eritrede 
ISlılnDul 8fltdıtı~Sİ 

~ehirTı'yatrosu 

111111111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

HÜLLECi 

(Üsıyanı Birincide) manlık Habeşlerii1 işini kolaylaş 

!!/;;;/!!/// 
Y:1za ıı · 

r: c.at N1.Ari 
tırmış fakat tam bu sırada ttal · 

Kızıl H~ma ait sıhhiye otomo · yanlar mukabil taarruza geçerek 
billerile mühim miktarda levazım Habeşleri sürmüşlerdir. Iki tara · 
Habeşistana götüıiilmek iize · fm zayiatr arasındaki nisbetsiz · 
re buraoon geçirilmiştir. lik tayyarelerin Italyan kuvvetle 

A.Pisababada teşkili kararla rine müzaheretintl~m ileri geliyor 
şan yeni Japon elçiliğini kurmak muş. 
üzere üç Japon diplomatı da bu · ------------
radan geçmişlerdir. 

SON MUHAREBENiN T AF· 
SILATI 

Roma, 24, (A.A.) - Mar~al 
Badoglio, şu telgrafı göndermış · 
tir: 

Bu ayın 22 sinde Addi Abdide 
vukua gelen muharebede Habeş · 
lerin zayiatı 700 ölü ile 2060 ya · 
ralrya baliğ bulunmaktadır. ltal · 
yanların zayiatı ise yedisi zabit 
ve 150 si asker olmak üzere 157 
maktülden ve 167 yaralıdan iba 
rettir. 

İtalyan kıt'alan, hiç bir muka· 
vemetle karşılaşmaksızın, Addi 
Ahdinin güneyindıc hareketlerine 
devam etmektedirler. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu menfaatine 
2S. 12. 93:> akşamı AZAK sine. 

muında yapılacak resmi küŞat 

programı: 

1 - Bando, nçılma işi, söyle\•l.-r. 
2 - Film, 
3 - Enternasyonal (Yılanlı ka· 

dın) Bayan Feride tarafından \"H. 

yete. 
4 - •.•• Varyete, (6) kişilik grup 

tarafından, 

5 - Film, 
6 - Kıymetli san'atklrlarımrz 

Bayan Safiye tarafından konser n 
fasıllar. 

7 - Film. 
8 - Caz, dans. - ·· 

Asmaradan gelen haberlere •----------·-..-ı 
göre Tembien muharebesinde 5 
bin Habeş temizleme işini yapan 
İtalyan ve Eritreli askerJerin sol 
cenahını çevirmek istemişler, or 

ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
KURUMUNA VERiNiZ 

Fransız 
llAJ.I\ 01'1-:HE'I 

Bu ak~:ım 
:rn .:ıo da 

Ti.;/,/,/ /' l/ U ,\ A 

Büyük Operet 

Iİl/al1osu 

Yazan: Mahmut 'h..,._:ı. Müzik: 
Sezai ,.e Seyfettin Asaf. Gişt' gündü1 

açıktır. Telefon 41819. 

Fiatlar: 3S.:>0-60.7a.100 Loca 40Q-.1:Xı 
Bayrattıda her gün 2 matine t:l ,.e 

16 da 1 inci günü matilerde Se\'da O 
tell, nkşamı Bay - Bayan. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

~elızadebaşı 1'URAN Tll/flfro•unda 
Bu gece saat 20,!10 rf :ı 

ANTiKACI 
MAHMUT 

Komedi 4 perde. 
Yarın gece: 

CA.V SAKIZI 
Her tarafa tramvay 

Telefon: 22127 

Dün hukuk talebesi cemiyeti 
başkam imzasile şu tezkereyi al· 
dık: 

Hukuk fakültesi talebesi cemiyeti 
idare /ı "IJClin:Jcn: 

Son kongre hadisesi dolayısile a · 
şağıdaki iz:ıhati ,·ermeyi liizumhı ad
dediyoruz: 

1 - Her topluluk muhitinde oldu· 
ğu gibi, cemiyetimizin içinde de belki 
fikir ,.c kanaatleri ayrı olan arkadaş 
laı· nrdır. Fakat, cemb·etimizin te · 
şekkülü maksadı, bu ayrılıklan bir 
birlik haline kalbetmek ,.e asgari, her 
arkadaşın arzusunu, ihtiyacını müm
kün oldu~u kadar tatmin etmek ol · 
duğu için: kurulduğ'u tarihten bugü · 
ne kadar, bu birleştirici ve barıştırıcı 
faaliyetinden bir daldka geri kalma · 
mı~ olan te~e!.l.ülümiiz. son kongre 
hadi3esi dolayısile .raıulan ne~riyatı 

ve bunun ifade etmek i tediği dü • 
~ündürücü mana) ı kabul etme~ iste 
ntl'Z, 

Unutulmamahdır ki, genç hukuk· 
çuların dahil bulunduğu bir taaızi, 
aradaki fikir ,-c kanaat ayrılığı ne 
kadar derin olursa olsun, nihayet (fi· 
kir) saha ,.e hududunu tecavüz ede 
mez ,.e ,·arılan netice (meşruiyct) 

çevresini aşamaz . .Nitekim, son kon · 
gre hrldi~csi dolayısile efkarı umumi
yeye :ıksl!clen intihalar, ni1.amname 
nin bazı maddelerinin tefsiri hususun· 
da fikren ikiye ayrılmış olan bazı ar
kaddşların, belki dt>, biraz gençlik he 
) ecaniyle yaptıkları lıir münakaşa 

dan ibarettir. Yoksa, arada, kardeşlik 
,·e sarsılmaz bir arkatlaşlıl< ''ardır ' '<' 
daima (\ar) olacaktır. 

2 - Meselenin mahiyetine g<'lin . 
r.~; nizamname mucibince, müddetini 
doldurmuş olan idare heyetimiz. me\ 
kiini, teşekkül edecek yeni heyet<' 
devredinceye kadar muhaf<ı :!a~ a H· 

bu h1L4'usta deruhte etmiş bulundu 
ğu kanuni mes"uliycti taşımağa mec . 
burdur. Onu, bu yükten kurtaracak 
olan, umumi heeyttir. 

U:numi heyet, yukarıda bahı~e rre'' 
zu olan bazı ar!rndaşlarm fikir ,.e ka 
naat ayrılıklarında belki de biraz faı 
laca ifrata gitmi-: olmalarından dola 
yı nihai neticeyi henüz elde edeme . 
miştir. Bununla beraber, tahkilrnta, 
lfızım gelen makamlnr el koymu5tur; 
he) etimiz, kanuni ' 'e ni1.ami 'ollarclıın 
bir dakika ayrılmamış ve aynlmıya 
caktır. Bunun irin intihabın pek ya -
kında bitirilece·i ,.e ı· · ·; .. ,. - ; .1 k~:w . 
ni icaplar dairesinde halledileceği ka 

norm3 ~ safhada 
Son günlerde buğday piyarast 

normal bir safhaya girmittir Ge· 
çen ay;ar içindeki buğday vazi 
yetini fU suretle hülasa edebiliriz: 
Piya:sad:ı ihtikar vardı. Fiatlcr 11 
kuruta kadar yükselmitti. Ziraat 
Bankası piyasaya müdahalesiylf' 
fiatleri kırdı. Bu vaziyet karıısın· 
da fiatlerin daha ziyade artacağı· 
-· L---- -.l-- t.~-· .. ::--- -'-- t!-1 
dütkünlüğü karıısında pl)li~Y'1 

mal döktü. Bu suretle bir taraftan 
Zirat bankasının, diğer taraflan 
tüccarın piyasaya mal dökmesi fi. 
atlerin pek çabuk aıağıya doğru 
inmesine sebebiyet verdi. 

Bu rekabet neticesinde öyle bir 
vaziyet hasıl oldu ki, tüccar Zira
at bankasından daha ucuza bor • 
sada buğday satabildi. Bu yfü:c!el'\ 
Ziraat bankasının buğc!ay !atışla· 

rı durdu. Tüccar, Ziraat bankası· 

na rakip bir vaziyet aldı! ; tan son 
ra piyauya hakim oldu. Bu hrsat· 
tan istifade ederek b~zı buğday 

tacirleri, fiatleri tekrar arUrrdı · 
lar. Bu arttırma üzerine, tekı ar 
Ziraat bankası piyasaya karı§~ı. 

Şimdi buğday p~yasaunda va 
ziyete hakim olan gene Ziraat 
bankasıdır. 

Demek oluyor ki, buğclay pi • 
yasasında Ziraat bankasiyle buğ• 
day tüccarı arasıncla tiddetli Je • 
necek derecede bir fiat mücade · 
lesi vardır. Ziraat bankası piyasa
ya karışmadığı zaman fiatler ani 
bir surette yükıe~mektedir. Fakat 
banka, silolann ağzını açtığı z~ 
man1 fiatleri tekrar kırmaktadır. 

Di:jer taraftan öğrend!ğtmize 

göre, yalnız fi3l itibariyle dcgil, 
evsaf it"bar~y)e de rekabet var~ır 
Ziraat bankasının elind~ki bu~ • 
daylar, t~mizlen:niş ve tasnif edıl• 
mi! silolarda muh3.fa.:a edilmit 
buğdaylardır. 

Bazı tüccarın e'inde!<i buğdaf 
bu evsafı haiz de~ildir. Fiat itıba 
riyle ucu.ı olsa dahi gene buğdaJ 
alıcıları Ziraat ~ankasının malla· 
rını tercih etmeht~dir. 

Yukarıda yazdığımız gibi soll 
bir hafta içinde fiatler normal bif 
safhaya girmişt:.,. 

naatinl izhar ,.e ~u izahat haridndf 
k:ıla, nec:ri). a tın hakikatE' tercümsll 
olamıyacağını beyan ed~riz.,, 



"Ulus,, un dil yazıları -
F~li'iiN~~3.};gUa 

Göz, Gör, Kör 
._~--~=ıı::ıı:.-- şekli bakımından ikiye &JFlır: Ba "G .. n D ı t · · · 

• • ) zılan en mühim ijleri ~ece geç va U eş - ı n eorısının aze JÇJD anane yo 00• kit görürler. Hususi etütlerini ge· metoda manalJı esas tu
ce yatmadan evvel hazırlarlar. ~a tarak kelimeler in et imo-

ld 
zan sabaha ka<!ar çalışırlar. Dı · 

Yapı 1 ğer bir kısmı ise bunun aksirie o iojik asıilcrını bulup 
larak gecelerihi~ ~lışmazlar. Ga 1 • -~ •-t • 

--------- yet erken yatarlar. Sabahlayın er ana ız ~me" ır 

• a merası 
Jlele Cermen reislerinin sada ~dildiğine hükmettiler. Bir ta ken kalkarlar. Kalkar kalkmaz 

qti ""'k de itimat edilir bir J'Mly kımlan da b. ı tahta da işlerine bakarlar. Fransız Baş 
rv. :ı"' Jr an evve geç vekili Laval ı'kincı· krsınıdand•r. 

delildi. Balamir, Muncuk ve Ok· mek içın· Att'l" ojullarınm b ' ı anın u O.nun için lngiliz hariciye nazın 
e.nıı itaat altına aldıklan Ostro feci suçu işlediklerini söylediler. Sır Samuel Hoareun istifasını ha 
fOt, Gepid, Burgond ve Franklar Fakat ölü tetkik edilince ne bir ber veren telgraflan aldığı zaman 
1ıic · 4e ietemiyerek :Jiün hikimiye zorlama, ne de zehirlenme eseri yatmak üzere bulunuyormuş. Fa 
llDikabul etmiŞlerdi. AtillAnın nü göriilmemiş ve vezirler ölümün kat hadisenin fevkalade mühim 
- , böyle bir dahiye karşı 9 • tabii olduğunu ilan etmişlerdir. olmasına rağmen bu telgraflann 
~takdir dnvgulan itaatlerine C · • k 1 d tetkikini ertesi sabaha bırakmı!=. 
~~ -,,,. ~ enaze ıçm es i anane yo un a Hususi kalem müdürüne "yarın •""!' otuyordu. Fakat bu iki mu nıer.asim yapıldı. Attila ipek bir sabah mütaddan bir saat evvel u Gli 
:~J~:znn~ik,dekki~dtesirire~~niı.vçcomk ~t çadır içinde kürklerden ıtpJlmış yandırsınlar.,, demiş ve saat yedi analiZl,~JbMaetaiiaJfralnn..c;rzca detnfer. 
-.v~ ..-. ~ bir yatak üzerine yatmldi Eski de kalkarak vaziyeti tetkik etmiş. o ·ı k · 
- 1'-.....h Hatta b3zıları Attila Tur" k a"'detlenn· e go··re ..... 11T. o··nu··n Bu had.ise.Ji kaydeden Fransız e elımesi arasındaki rabrta)ı ~ ~ ı da göstermektedir. Bu kelim<' 
ordusunun ltalyada mahvolduğu · de matem danslan yapıldı. Kabi gazete erı erken yatmak ve erken fransızcada öy diye okunur. "Göz 
n ... bile sanmııılar ve ıs· tı'kla"lle . . 1 isi ·ı . . .. ·1 tl kalkarak sabahleyin çal"'~mak hu 1 ,, 1 d d 1 B .... -s nnı ere erı e en ıyı suvarı er :ı ara sosunda Lavalın· ta'b. ti .. ~(A ·sı·d er an amma a yeux er er. u· 
:ı.A- etmiaJerdı· b' k dır traf da d'' ı· ıa nın n 1 nun sonundakı' ( ) h h WUJ , • ınere ça e ın ort na a Briand) a benzediğini ilave edi. x emen emen 

Mtlli bu hareketin devamını bir hızla daireler çevirdiler ve git yorlar. bizim (z) yi andırır bir dununda· 
dır. cıeil'un latince aslı Ocalus't ür. 

menetmek fikrile, memlekete av· tikçe b~ daireleri kısalttılar. Atla ltalqada nişan oe nikah Yeux sözü Iitince Oculos'tan uelı, 
det tder etmez. Bir teftiş seyaha · nnı böyle koştururken boyuna .. ü-".. ve yeua şekillerine geçe geçe vücut 
tine çıktt. B,u bir teftiş olnıiktan ~öklere ok atıyorlara •. Bu .da. bit yuz lf~ top.anması b~lmuştur. ttalyancası occhio (ok· 
zi)'&1le itaatl temin etmekti. lşte tıkten sonra herkes şaırlen dınle İtalyan aılelerinin vatanperve · kıyo okunur), İspanyolcası ojo' 
bQ seJ&)ıat-'1!Snasında vaktile is· meye başladL Olünün yüksek kah ran~ b}r tezahürat eseri olmak üz eski provansal şekli de uelh'tir (1) 
~ettiği için idam ettirilen bir ramanlıklan için destanlar oku re nıkah ve nişan yüzüklerini Ha Arapçası olan (ayn) ve Farsça· 
adGDm güzel bir kızını, Hildiko yan şairler eski Türk masallarını beş harbi için saıfedilmek üzre sı olan (çetm) kelimeleriyle bi~ 

da 
. ' di lardı H hükUmete verdikleri malWııdur. likte bütün bunlann etimolojik 

11 gördü ve çok beğendi. terennüm e yor • • er şar Bu türlü merasim De altın yüzük sekillerini alt alta yazalım: 
Biltün As A ki kının sonunda kabıleler acı acı ve kiymetli zinet eşyası toplanma 

nndan üç~~~:r = ~1~~ ağlayıp feeyad ediyorlardı.. sı y~lmz Romada olmuyor. Bütün . ~1) (2) .. <~> (4) 
IMüıu da katmak istedi. Bu son Geceleyin derin bir çukur laı İtalyan şehirlerinde, hatta yaban ~z : 

0~ 0~. (z) + • 
.ııuc .. ""ı.. zılarak içine halılar serildi Bun · cı memleketlerdıe de vuku bulu • cıeıl : oğ ol + • 
~,ünün pek şapah merasimle Jann üzerine de Attili y~tınldı. yor. Mussolini Roma civ8!1'1da Yeux : iğ öğ (x) 
'8pılma8mı emretti. Bunda da si y il&hla harpteki . . kurutulan batakh~da yem ku • Oculue: oğ ul u.c; 

Umumi ~eyette 
Bazı idare.ern 1936 
bütçeleri teUik o'undu 

Ankara, 24 ( A.A.) - 2Z48 
2804, 2805, 2819numaralr kanun 
lann verdiği aalihiyet dairesınde 
Kamutay, Bütçe, lktıs:ıt ve D.va 
nunubue~at er.dimcni azalarıyle 
Baıvekilet murııbhaslarından miio 
rekkep olarak te~ekkü' ed•n U 
mumt Heyet bvf{"n ruzncmeı1 nde 
m!vcut itleri gü-ü:m~k ~zere lopa 
lannııtlır. 

Umaml bey4 ba,kanlığın.a Şa 
k·r KeMhir (Eclrne) ile sekrc'er-
liklerine ele Fakih~ Öymen (la• 
tanbal), Rasim Ferit Talay (Nij• 
~ Ji eçdikten ıonra umumi b .. 
Jet lttbank idare heyeti üyeliği .. 
ne eaki Zoıapldak il bayı lb.-. hi
mi, bınka murakipliğine de Hil • 
m:yi ıeçmittir. 

Umumi he)'et Etibank M-ıden 
tetkik ve ıabani enıtitüıü ile elek· 
trik itleri etüd id~reai murak'pl .. 
rine verilecek iıcrdi 10 Oer lira O· 

larak te1bit etJait, ıene ruzname
ıindeki maddelerden fabrika •• 
havuzlar idaresi ile Ak&y iılet.m. 
ıinin 1935 yılı biitçeainde müna -
kale yapdmuı hakkındaki teitlif· 
lerle fabrikalar v~ havuzlar ıda 
resinin 1936 yılı bütçesi varidat 
ve muarifini tetkik ederek taı9İp 
etmiftır. 

Yarın yapılacak toplantıda a 
muml heyet, Akay ve Denizyolla· 
rı idarelerinin 1936yıh bütçelerinı 
tetkik eyliyecektir. 

Yut bir maksadı vardı. Düğün anma- 8 n, gam rulınuş olan Pontinia kasabasın· Occhio· of iğ oğ 
ınünalebetile bütün kabile reisle metlerden kendi hissesine düşmüş da bu mel'88ime ~t kendisi ri 0 . · .. km sahaya, Fransız, Iatin ve es• 
rin~ bndisine tabi olanlan ve olan servetleri konuldu. Çukur ka yaset etmiştir. Evli kö,lü kadml8 UJ~b : 

0~ oğl + ~h ki provansal kelimelerinin de ge 
mW.fikleri bir araya toplıyarnk pandıktan sonra üzeri yüksek bir n bütün serv.etlefbıi teşkil eden ni e : ~ e niş ve umumi sahaya meyil gös • 
ımletakil sefıenn· in pla"nlannı ya • tumba (kurğan) haline getiril · ~~ ~~~erini._ıe~9k M~ Ayn : ag terdikleri anlaşılıyor. 

. hrunın OAUDde duraff '·lJır <!mır ~ : ~ .. · ıw-

= Davetımhmi:~~r.t. ~~:;.rtbi~~TE:.:;;:71~--------·~iaıi~P.mrPnw.iiil9.ft~~!4~> B;u~~t:~ıUe~Jft .. _. 
ve Alt4y gibi uZak yerler Jtalyada eereyan n bu yit • 1~tihnc~· 4'.inz önune serileri dil ı .... ..cnde b ı ('"-) klind 

!lell pldiler, muhteşem hediyeler zülı: toplama te§ebbüııil ı.rilıte ilk manzarasihl
5 biraz inceliyclim: <":) koııso'!.:°sa~ı'!:\ı&;re':." bif e: 

ge~.-, Hün merkezinde, sara defa vaki olmuyor. 1709 tarihin· (1) Ö" ... ot uj q h olarak değil, (i) den değişme o· 
1lD eb'afmda büyük bir canlılık mak, onun yerine saf, temiz bir de O~ Dör4üncü ~s de ay~~ (V.+i) /~;~Üba~en ~l~ :~ k~t Iarak alınmalıdır. Böyle olunca 
ı.. ..... göste. rdi. Prensler, zabitler, medeniyet kurmak isteyen, kor· !~ IJlll!8e&at etDU§da tir. On Dordun tür. Anlamlan da hep birdir. (il, eh, im) şekilleriyle aralann • 
u-, ku kinl k nd. · "All"h b cu Louıs sarayın bulunan kıymet da bir mübayenet kalmaz. Bu bal 
~memurlar Hün usulünde 

1 
.. ve d e ~ ~eb.'yük' a ~-· ~ 1i madenden yapılmış tabaklan (2) O,, öy, iy, ok, oj, ay eç: hu de cümlesi sözü tayin ve ifade e • 

~ ziyafette bulundular. Altın ta· ası,, a ı ven en u u ur darphaneye göndermiş, para ya · ikinci unsur da hep birinci derece den, tamamlıyan ve isimlendiren 
bekler içinde büyük et parç-1an kahramanı da o gün tarihin karan pılmasım emreylemiştir. Etrafın pı·ensipal köklerdir. Burada vo · bir ek ofarak alınabilir. 
A-ı ..... -1 .... 

0
rdu. Yalııu _MHıA sa hklarına karışmıştı. Eski Türk da olan adamlanna da kendi gibi kalden sonra gelen konsonlardan ~~&U.J -uaı d · · · d ha e'·e• :=elerini s" le · t• (1) ( ) (k) · d ... da d ... Görülüyor ki, "Güneş • Dil,, te· ;.ı ... ux.: se~.:a;.ı;.; ı' ,.ı·n, tahta bir kap ı· me enıyetmm, ilmin ağıttrğJ r a: •. • • oy nuş ~· , Y ve nm oıroı n og ı· l . b"" .. dili . ~~ ·•'!Y64 ·~ Fransız ıh li zamanında bu tü ruya (i) den Pevriı~·;n malum . orisinin ana u en, utün enn 

.: .. .:aen vivordu. Usule go"re, mi. bulutlar altından bu gün ap açık .. .. r d ~ Türk kökünden kaynadıgın"' ı n ...... 1r ~ .,_,,. ıkan ta ·h .. . Att'l.. lu vatanperverane teberruat umu ur; (j) ile (ç) ye gelince: Bun ~ 
u.fir~ her birinin sıhhati için ç.. .. ~ı guneşı, 1 anın ~e mileşmiştir. 1789 tarihinde bir a lar, ek olarak ı, 1 ve z gibi olduk örneklerle meydana koymaktadır. 
Qrı &Jn §al'&P içıııek lazım geli · buyuk bır adam olduğunu da gos tist gnıpu Fransız meclisi millisi ça uzak ~abayı Jt()stennekle bera · GOR 
~ Fakat misafirler ~k çok . termeye yetmiştir. ne gelerek küçük bir kasa içeri • her, radikal gibi abndıklan za · Kelimenin etimoloJ'ilt şeklini ya 
ıu. •det iae hiç bir istisna kabul S 

0 
N sinde toplamış oldlıklan mücev • man ana kök yerine de kaim olur zalım: 

etmi)'ordu. Bu sebeple Attila sar herterini millete hedive ettiklerini Iar C2l. (l) (2) (3) 
söylemişler, "Vatan herkesi feda Göriilüvor ki bu 9 kelimenin bi 

h,,. oJmnah~ 1 b '-~-l.JC.n davet ett.X.: bö"vle hır· za • . "" "'!il"... ta ld ) ıwn~o QS' nncı ve ikinci unsurlannda hiç 
Yanındaki güzel gelinin verdi S D U 8 yapı 8• manda bu mücevherleri takınak fark yoktur. 

li •k, aferle~ ~ete~en şair cak büyük anıtlar bizTnı için ayiptir.~ i~i'"l r~ir. (3) Burada şeklen bir fark b~ 
leriıı p.rlnlan, mısafırlenn alkş • F d k• lıyor gibi görünüyor: Bir takım 
lan, ziyafetin gürültüsü arasında (0.tynı ı nci de) ransa a s 1 mısurlar doğrudan doğruya obje 
kendini kaybetmiş, çok fazla ye· Amdın üstün. •• de Atatürk'mı" , mu merakı yi temsil eden (öi) ), (ii) ve(oi) 
~ ;...;_.· Hünl ,_ şeklinde iken, bir takınılan (öz, 
.. U9 ~~1• er, şarap ve ıu: • azzam bir heykeli bulunaC4ktır. Parise ilk kar düşmüştür. Fran öl. el, ın, et) şekillerinde sahalar 
!idi içmeye devam ettikleri sırada Bu arudin kaidtsinde de ka • sad& lal sPO?ları gittikçe halk ta .J?österen ekler olarak görünüyor. 
IBhlilro)'U almış gelin odasma çe haıtma temsili sahneler buluna • rafindaıı~ fazla rağbet gör · Bu sahalar da en yakm olan ( n) 
~ .... H ka da caktır. mektedir. Bilfiassa ski merakı art ~a ~~~kB(ş, z.kl,) ye1kadrlar 
~ gunu a nm mey n Bundan başka Kız kulesinde maııı.m ı evvel Fransada rmaıuuuar u onson ar an 

da olm8dıimı ve gelin odasından ski kull~ rcu ımcak bin ki h> ve (z) nin domıdan doğru · 
hiç bit' ses gelmedijini görenler bir lnit yap,lması düşünülmek. şi idi. BU iniki&r 1930 senesinde ya obje l'ii&teren (i) ve benzerle 
ıhlırıill diiftiler. Ziyafete yeni • te bu imdm kaidesini Bozkurt (7000) i bulmuştur. Bundan son rinden istihale edebileceği malum 
iM tiaılamak 

1
,.in onun ,.ıkması heykellerile sarmak gibi bir fikir ra "1uhtelif yerlerde ski meraklı dur. Yalnız arapça kelimenin ya 
~ ır vardır. lan arasında feder.ısyon te.c:;ekkiitli== = ====== === 

l;ie~iJordu.Fakat bu, uzadıkça Atatürk ko··prus" ünün iki yanın . etmiştir. Şimdi F!ansada (144) hal wn ..,.;PO~"e bir hüzün tank fede-auon "81'dır. Bun1-- (007) ta, Folsom adamı ilmini veriyor 
.,-... 15LU ır"' da yapılacak b;i..nik meydanlara sao_-. !ar Of) ı y 1 haf • tta bu hal • ~n.a.-ı ... ıal, hi,. bir cevap gel · .,..,- cemiyeti lhtlta ltmektedır. (~87) ar. apı an nya , 

~"'" ~ dilecek inıtJann köpriinün ba • sk . ..ı .. ı..:ı km k k. zam nl ı:t,.. her ann 1111ilt. Bunun üzerine zabitler ka· i cemiu6in& ....... olan az&ıtm , pe eq 1 a aru~ ı;.-· 
'tQı mrlamak mecburiyetinde kal şından en 8şaiı yirmi metre Uzak sayısı tıimei :(30.00C)) i buknue • kü yaşayşlannda odun kömürü 

• itte o zaman, büyu"k Haka· ta yapılması ızygun görülınelne . tur • ..Eakat bu tiirlü teskilatlam da kullandıkları anlaşılmaktadır. 
dir. Bu auretle köprünün, icap et h.il .P.kna~f\k lnijstak·ı surette Avcılıkta kullaml~a yara · 

Jat81mda hareketsiz ve renk · .. ı~ zaman yenilenmesi sırasında spor~panlaf-aVıidır. ~unlarnı sa blr k taş ·ı tı d b ı 
als uzanmış gördüler. AttilA öl· ... & V'sı da (250;600.) den eksik c!e • yaı;ı 90 a e er e u un· 
~ •&....ndmı f• .. ı.-an ve her iki baştan aletlerin yerleştirilme ğüdir... mµ ur. En ~vade havreti mucip 
.....,.... ~<ULU "9A" sine yer kaimi§ olacaktır. olan cihet, bunlann ağaç yaprak 
.t,aidı kaplayan kanlarla boğul • Bütün bu yerler hakkında dü · Amer;ka mıdeniqniılln lanndan ve nebat liflerinden yar 

feet hAdise ordugahta duyu 
._.\er taraftan feryatlar yük • 

ıtaman, bunun bir cinayet 

••• w babasının intikammı 

§Üncelerini sö7le~ olan profe • e • Al:ğadan gelınişlır tıklan kumaşlardır. Alimler, bu 
sör Torak, evvelce de yaz4ığımız Auieı;ıls:ifi Arkeoloğlannın ra ._ .. :.-edeııiyetin en az on ~ 
gibi, Antal:yada yapılması tasar· J?Orlfır~~öre, klA8ik grek ıpüd. bm ~elik oldufwıu iddia ediyor 
lanan ve 80 metre boyda olacak detinclen çok evvel Şimali Ameri llr. SbJann, Belıreng, b~~ yo 
Anidin de çok mükemmel proje • kana, )üksek kül~ sahibi bir ille '1Syadan Ahiskaya geldikleri 

Oğ + öğ ör 
(1) Öl: Ana köh~ür. "Aydın~ 

parlaklık, ziya'' anlamlannadır. 
(2) Oi: Ana kök mefhumuna 

üzerinde. tecelli ve tecessüm etti • 
ren obje veya süjeyi anlatır s&a 
unsurudur. 

(3) Ör: (. r) ektir. Mefhu • 
mun muayyen ve kat'i bir no~ 
veya saha üzerinde tekarrür VI 
temerküzünü ifade eder. 

(Oi öl ör= Oiöiör)r 
Ana kök, kendisini tecelli ettiren 
unsurla kaynaşntrş ve baştaki va
k81 ~ ~üşerek kelime son fonetii 
ve morfolojik şeklini almı$ır: 
GOJl 

GOR: Gözden cıkan ziya ~ 
tarının bir süje veya obie üzerin
de tekarrür ve temerküzünü ifade 
eder. 

Not:. 1. - Kelime müceITet bir 
mefhum ifade etmektedir. Gar• 
mek seklinde itmam olunursa ına 
nası da teva'ZZUh eder. 

(Görmek) sözünün etimolojisi: 
(4) (5) 

Gör üm + ek 
(4) üm: Görmek işinin taallti 

eylediği süje ve objeyi gösterir 
(5) Ek: işte bu mefhumu taJ1n 

ve ifade eden, tamamlıyan, ialm· 
lendiren ektir. 



Rolüne ~ oıısır~en 
Fransızcadan 

tSTASBUL - 17 Unlverslteden naltil, 
tnkIIA.p dersi, (Recep Peker), 18 oda musl 

Bonişa bana sı- kısı. Bethoven <pıA.k). 18,45 haberler, 19 
muhtellt plft.klar, 20 keman solo (piyano re 

11lll söylemek isi· takatelle) , 20,30 stüdyo caz ve tanı;o ve or 
yordu. Onun ge·· kestra grupları, 21,35 son haberler, saat 22 
lip te tahrir dai · den sonrıı. Anadolu ajansının gazetelere mah 
reresinden emir- sus havadis servlsl verilecektir. 

ler alabilmesi içh BlJKREŞ: SGt m. - 12 koro ve nocl oar 
üç döıt defa ziliı kıları. 12,30 noeı pllklan, 13,05 sıtııceanu or 

kesrataı. U ,15 haberler, 14,30 konserin de düğmesine bas · ''amı, 15 son haberler, 18 sözler, ıs,15 Mot 
ınak lazım oldu zol orkcstraın. 19 sözler, 19,15 konserin de 
ğu halde, bugün vamı 20 haberler, 20,15 romen müzi~ plAk 
etrafımda dola . lan, 20,40 s6zler, 21 nocl tombalosu (varye 
şıp duruyordu. N'i teı. 22,30 sözler, 22,45 dans. 

hayet dedi ki: BUDAl'EŞTE: ı>so m. - 16 büyük opera 
dan nakil: Humpcrdinckln. 'ıHaensel und 

- Bay Hotiye Gretel., çocuk operası, 21,25 "1936 nın prog 
size kiiçük dos · ramı .. adlı radyo skeçl, 22,10 (hafit §en mu 
tum bayanı tanıt. zlk). 

mak istiyomm. VARŞO\'A: 1339 m. - 15 pltık, 16 köy 
- Ne iyi çey ! IUyc, 17 çocuklara, 18 dans mUzlğl, 19 radyo 

Bu bahtiyarlığa piyesi, 19,30 nocı plAkları, 20,45 ıKSzler, 21 
·1 I k "dd 1 · askerlere, 21,30 piyano ve §arkı (opera \'C naı o ma cı e1 bu unmaz bır di'vordum. Bu hususta biraz ma · 

J serenat mUzlğl). 22 Şopcn konseri, 22,35 $::eyc.1ir. lu" nıat aln1ak ı"çı·n sahne "azıın·.ı te :ı' - • - p!Ak, 22,50 dans müziği, 24 dans pldkları. 
- Bir gazetede sinema yazıla· lefon ettim. Bana şu cevabı verdi: ~ıosKO\'A: 1724 m. - 19,20 piyano kon 

rım yazmıyor mtsunuz? işte bu - Azizim, bu kızı sizi memnun scrı, ccııınsky tarafından). 19,45 edebiyat, 
da onunla alakılr bir i~. Benim etmek için kabul ettim. Güzel bir 20,so sovyet edebiyatında kadın, 22 yabancı 
k .. ·· k · ı· k dillerle konferanslar. uçu · sevgı ım $nemaya girme · kızdır, doğru; fakat işi öğretmek, 
. t" n 1 K \'İYA'XA: 517 m. - 17,05 Rlchnrd Straus ıs ıyor. ,una mera~ sarmr~. en · çalıştırmak lazımdır. .Muvaffak 

- un "Der Rlscn ku·ııııer., operası Cp!Ak ile). 
disini vaz geçin:ıeye çalıştım. Si olması buna bağlıdır. 19 mUZlk ve edebiyat için açılan mUsabaka 
zin bütün nazikliğinize rağmen Gerçekten çalıştırdığına inan - neticesi, 20 haberler, 20,10 Avusturya mllzl 
bir sinemaya girmenin ne kadar ımştmı. Çiinkii bir kaç ay sonra ğlndcn mürekkep bir rndyo popurlsl, 21,40 

güç olduğunu anlattım. bir küçük otomobilde görmüştüm. Viyana fllhnrmonlsl (Fellx von Vein::;art 
- Ziyanı 'l'Ok buoiinlerde bir Bu müddet zarfında bir kere ol _ ner'ln idaresinde ,.e Mozart. Llst n. Wag 

" ı::.~ ner'ln eserlerlndcn}. 23 hnberler, 23,10 dans gün buraya gelsin de bir şey ya . sun beni izyaret etmedi. Şüphe . ve şarkılar. 
pıp yaııamıyacağımı anlarım. siz oradaki vaziyetinin sırrını keş· ,_ _____ ,,_ ___ ..,._ __ r: 

Dedim. Yalnız bu krzm fotoje· fettiıınekten çekiniyordu. Bonişn 
nik olup olmadığına dair bir şey ii'e boyuna mazeret beyan ediyoı
son11adım. Çünkü bir çok tecrü · du. 
beler bir çok heveslilerin zannet · - Bilseniz ne Jrndar me~gul · 
tikleıi kadar fotojenik olmadık - dür. Stüdyodan çıkamıyor. Yeme· 
larmı meydana çıkarıyordu. Bu a· ğini orada yiyor. Umumi prova · 
rada Bonişa bir gazete idareha - Jar, ziyaretleri kabul, müsamere · 
nesi koridorlarında dolaşmasının ler, neleı· de neler!.. 
uygtın olmryacağmı söyledi. Bunları söylerken zorla gülme· 

- Oyle ise pazar günü tatildir. ye çalışarak göz kapakları ara · 
Gider bir kahvede birlikte bir a · sında birikmek istiyen yaşlan ka 
paritif alırız. Bu suretle hususi gö çırıyor ve ilave ediyordu: 
riişmüş oluruz. - Ben de kendisini pek az gö· 

Tiandcvu kararlaşmışt. Plzar ıi.iyorum. Annesile bir küçük a · 
r-U 'f ~ :et iyi giyimnİiİ.İın o - pa.l'trn'l n~~· Tlı · ~imtll 
vimli, tanı sıhhtli, güler yüzlü hiç benim fakir evime gelemez. Beni 
de çekingen olmıyan bir kızla ta - sevmiyor deği, tabii seviyor. Gör 
nı.;trm. Bu kız bereket versin ki düğü zaman pek şen bulunuyor. 
mütevazı hareket ediyor, baş rol· Benim de iyi bir mevkiim olma · 
leri yapmak istemediğini söylüyor smr istiyor sanıyorum. Hatta ge • 
du. Bunun için de sebep gösteri - çenlerde söylediğine göre bir say 
yor, sinema artistliğinin diğer san fiye satın aldığı zaman, ben ora · 
atlar gibi öğretilmeğe muhtaç ol· da bulunacak ve kendisini muha· 
duğunu anlatıyordu. Yaşı yirmi faza edecekmişim! 
biri bulmuştu. Bunun için daha Bir gün telaşlı telaşlı odama gir· 
ziyade beklemek geç kalmak de · di: 
mek olacaktı . .ı. Te kadar sevimli bir - Hayrola Bonişa. 
kızdı! Bir sahne vaznna telefon e - Hiç efendim. Sahne vazıı ile 
deceğimi ve cevap alınca Bonişa' Berline gitmişler. Sizin tavsiye et· 
ya ~ildireceğimi vaadettiın. tiğiniz gündenberi birlikte yaşı -

Bonişa ona hararetli hararetli yorlarmış. Annesi falan :yalanmış. 
bakıyordu. Kim bilir, belkide kız· apartımanda sahne vazıı ile bir· 
Clan ziyade seviniyor, telefonun likte imişler. Bunları kapıcıdan 
saadetlerini tayin edeceğine hük öğrendim. 
mediyordu. Sahne vazır bana men - Yaaa !.. Şimdi yine onu sevi· 
fi bir cevap Yerdi. Küçük roller i· yor musunuz?. 1 
çin pek çok talip bulunduğunu, fi· Bu sual üzedne kıpkırmızı kc· 
giiranlığı da profesyonel olanlara sildi. Dudakları arasından, mırrl· 
vermeyi tercih ettiğini söyledi. damr gibi: 
Ben ısrar edince, kızın işiyle uğ · - O benim bileceğim bir i~tir. 
raştığımı göstermek için Margıit'i Dedi: 
kabul edeceğini, fakat şimdilik __ v ___ E 
film işine karıştırmıyacağmı bil • ı eni se1 ler 
dirdi. 

Bonişaya bir kart verdim. Za· Çocuk hikayeleri 
Yallı çok memnundu. Halbuki i~ Yeni Adam tarafından çıkarılan 
onun zannettiği gibi dıeğildi, am· çocuk kitaplarının 19 ve 20 numarala
ma, ben onun bu heyecanına so - rı da ~ıkmı. tır. Ilu değerli e.~erler ü· 
ğuk su dökmek istemedim. Bir zerine ~ocuk babalarının ve bilha~a 
kaç gün sonra Mar,grit'i odama ilk okul öğretmenlerinin dikkatini cet 
getirdi. Kız büyük memnuniyetle bcderiz. Her birinin fiyatı :> kuruŞtur. 
ellerimi sıkarak bana teşekkür et· Hoşgörü 

• ÇarJaınba ı•erDQOlbe Tak VI m 25 I. KAnun ıı; L KAnun 
======t29Ramazan .1onamazarı 

Gün doğu§u 7 24 7,24 
Gün batışı ı 6 4:i 16.46 
Sabah namuı 6,16 6 Iti 
Öğle namazı 12 14 12 14 
ikindi namnzı 14,34 14,!14 
Akıam namazı 16,45 16 45 
Yatsı namazı 1824 18,25 
tmsak 5 36 53:' 

Yılın geçen gUnlerl 361 Z62 
Yılın kalan gllnlerl 5 4 
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.93~~ 

tüwarıııcıa yıldız ı,aretll olanJaı, th.e • 
rinde muamele JrÖrt'ııll!rdJI'. ltakamlar ı&& 

1% knp•rnıe aatı, rıyıttlarıctn. 

~ • Londra 
• r\eyyoo 
• Paris 

, • Milho 
1 * Rrülı::~e 
* Atloa 
• \enenr 
• Sofya 
• Amstcrda•ı· 
• rrıı 
• Stotbolm 

Nukut 
ti21 • Vh•ıını ,4 - 1 

i21\. - il tılaıirld 17 -
167. ~n • Rerlln :i2, -
170, - • Varsovı l4, -
84, - • llndıpestr 25 -
~4, - • ROL:re: ı~. -

~ 14 • • Hclgrad :'4, -
!!'i. - ~ Yokobama 35, -
s:ı. - • Altın ll4S, -

96 - 11 :'llechllye 53, -

3 •. -· • Rınknor !35 - I 
---- Çeklt!r ----· 

• Loodra 620,<JO * Sto~blm 3. (3!10 
• NeYyor~ 0.79 O • \'fyar. 4.!l 183 
• Paıls 12.06 • ~1adrld S.Sl'O 
* Mllho 9,8711' • Rerlln J,9S2~ 

i * Brüksel 4.71M • Varşon 4,tt2!1 
• Atını. E4.3.•'B • Bn:lapeşre 4,!13tO 
• C"neYıe 1.4S?:ı tı Biltrcs IOS.04 -
* Sofya 6U4:ıi ıt Oelgrı:I :ıs.t:tJ' 
• Amsttrdarıı 1.177-4 • Yokohamı 2.775 
• l'raıı 19,'!3- • l'\Joskovı 1089 00 I 
'---ESHAM 

iş Rachs• 9.80 - Trarovay 9,-

l•Acadolıı 25,!IO Çimento as 9.40 
Reji 2 ıs Ooyoa Del. -.-
sır. Hayriye IS.- ~art lle1. -.-

•Merkez Bantu1 62.~0 Ralya -.-

U. ~•~orta -.00 ~ark m. ecza -·- ı 
llomonti fi, fefdon -.-

-istikrazlar - tahviller-
• 19'3Tllrt Bor.l fi.'l7fi Elektrlt -.-. il 23.~0 fr&mV&\' 31,70 

- ili 24.- Rıhtım ti -
i lıtltrtzıDıhlll I 99 - Aaadolo 1 43 'l' 1 
1•lrıaal ıstlkraıı Q~.00 Aoadolo il 43.~5 
1 19!8 A M 10, ,t.nıdolo ııı 1,4 ( mesin mi? Yann için kendisine Eminönü halke,•i gösterit ube.qi 

bir rol vermişler. Anlatmaya ha.~ · üyeelrinden 1\1. Fevzi özerennin yaz· ı:.:.-.;;;;;;;;;;;;;;;;;; .... ;;;;;;;;;;;i;;;;m; .... ;;;;;;;;;_.._ __ ...:,: 
ladı: 

• Sıvu·f:rz:oram 9~. ~Jiimusll A 41>.!IO 1 

mı~ olduğu (Müsamaha = Hoşgörü) 7 - Dostunuz, ilk önce beni so • adlı iki perdelik terbiyeyi piyesi ~ık • LJahire satışı 
ğuk bir tavn·la kabul etti. Fakat mı~tır. 11--------------11 

yüzüme baktıktan sonra iş değiş - -------------- lııtanbul ticaret ve zahire borsasında dön 
ti... mruunde gören (kUo) maddt'Jcr~ 

Bonişa yanımızda olduğu için Dr. Hafız Cemal N .. v·ı·. :K§. P. Kş. P. 
bu noktada fazla durmadı. Olup " En az En çok 
bitenleri kısaca anlattı: Dahiliye Mütehaııııı Bu&:day ~~:~şak) 7~n,,112 1":0112 

- Ne ise, uzatmryalnn, ertesi Pazardan başka günlerde öğleden Çavdar 5,18 5,20 
Mmr (Sarı) 5,20 5,SO 

J<ADlNlN 
Yazan : A. C. 
Roman 1 
-" Hanımefendi, pastaha>ıe · 

ler bu kadar erken açmaz, fakat 
İstiklal caddesinde bir Rus pa~ta· 
hanesi vardır. Zannedersem ora · 
sr sabaha kadar açıktır. Sizi ora · 
ya götüreyim. Fakat bilmem ora · 
sı hoşunuza gider mi?,, dedi. . 

Samime bir ıniiddet düşündü. 
Nihayet doğrudan doğruya otele 
gitmeğe kamr vereli. ~ 

-" A1tık ne olursa olsun!,, de· 
di. 

"' ~ ,,. 
Samimenin korkusu boşa çık -

tı. Otele girmek meselesi pek ko · 
lay hallediliverdi Kapıcıdan oda 
sının anahtarım isteyince henüz 
nöbetini değiştirmiyen gece kapı 
cısı başını bile kaldırmaya li.iı:um 
görmeden anahtarı uzattı. 

Samime kendi kendine: 
-"-Bütün kaygular, korku· 

l:u· hep vicdan azabından ileri ge 
liyor.,. dıedi. Ondan sonra biraz 
müsterih oldu, biraz keyfi yerine 
geldi. Yine kendi kendine: 

-"Bu gece arkadaşlar ve dost 
Iarla beraber sabaha kadar bir 
yerde eğlenmiş olsayd1m, otelden 
içeriye girerken duyduğum bu ız 
tıraplarr kat'iyyen duymazdım.,, 

sözlerini de ilave etti. 
Samime oteldeki odasına gir · 

diği zaman sabah saat yediydi. 
Bütün gece hiç uyumadığından 

müthiş surette yorgundu. 
Odasına girdikten on beş da · 

kika sonra yatağa yatmış ve de 
rin bir uykuya dalmıştı. 

-11-
Samime birdenbire uyandı. Ak 

1ı başına gelinceye ve nerede ol · 
duğunu anlayıncıya kadar sani · 
yeler geçti. 

Birisi kapıya vurmuştu ve bu 
vuruş işte tekerrür ediyordu. 

-"Kim o?,, Diye bağırınca hiz 
metçi kızın sesi işidildi: 

-
4'Hamm efendi bir telgraf 

var.,, 

Samime içini çekerek yataktan 
kalktı, kapıya gitti, kapı aralığın 
dan hizmetçi kızın uzattığı tel · 
grafnameyi aldı. 

l\1ecalsız bir halde kapının ar 
kasma dayandı ve uykusuzluktan 
yanan gözlerini uğuşturdu. 

-
41Bir telgraf? Acaba kimden? 

Yoksa ... Hulfısiden mi?,, 
Telgraftaki adrese baktı. üze · 

rinde .... otelinde Sadi diye yazı · 
lıydı. 

Pek bitap ol~ğu için telgrafı 
hemen açıp okumak aklına gelme 
di. Tekrar yatağa girdi, yorgana 
sarıldı, ve ondan sonra telgrafı 
açtı. Gözleri hala yandığı ve uy · 
kusuzluktan dolayı tamaınile açıl 
matlığı için hemen okuyamadı . 

-
14Beni böyle erkenden tel · 

graf var diye uyandırmak ta ne 
oluyor? Acaba saat kaç? Dedi. 
Saate baktı, tam sekizdi. Demek 
ki yalnz bir saat uyuyabilmişti. 

Telgrafnamede deniliyordu ki: 

"Dün gece sizi beyhude bekle · 
dim. Ayip ettiniz. Seyahatten ge 
ri döner dönmez derhal otelimde 
beni telefonla arayınız. 

imza: Ariıtid i. 
Bu ne demekti? 

GECESl 
Bölem: 15 

şüpheye düşmekte hakkr olduğıı 
nu anladı. Sadi yalan söylemişti, 
Aristidi ile beraber seyahate çık· 
mamıştı. 

Bu Aristidi hadisesi Samime • 
nin vicdtamna biraz su serpti. 
Duyduğu suçluluk hissi epiyce h3 
fifledi. 

Düşüncelerini sonra tahlil et • 
mek ü.z:re gözlerini kapadı. 

Fakat uyuyamadı. Geceki mail 
zaralara, kocasile çekişmeler, kaV' 
ga sahneleri hep gözünün önüne 
geldi, asabı gerginleşti, Uykusıı 
büsbütün kaçtı. 

-12-
Saat öğleden sonra beşti. Is • 

tanbulun boğucu sıcak günlerin • 
den biriydi. 

Samime Galatasarayın köşesin· 
deki bir pastahaneye girmiş, otu• 
ruvordu. Dondurma yiyordu. Gö • 
zü~e bütün gün uyku ginnemi~ti. 
Uyku ile uyanıklık arasında imiş 
gibi, bir haldeydi. Etrafında gör' 
düğü şeyleri lfıyıkile kavrıyanu • 
yordu. Şahsiyeti haricinde kala~· 
!cırla irtibatını bozan bir şey daı· 
ma araya giriyordu. Gözlerini btı 

lanık yeşil bir perde kaplıyordu. 
Bütün vücudünde tatlı bir gevşek 
lik duyuyordu. 

Önünde duran dondurma UıbA. 
ğmdan kaşıkla dondurma alır· 

ken elleri sanki farkına varmadan 
hareket ediyordu. Kadın arada 
sırada d~kkatle tırnaklarına ba • 
kıyordu. Niçin dikkatle bakıyor • 
du? Tırnaklarında ne arıyordu., 
bunun farkında değildi... Bu ha· 
lile tavrı tasvjr edilemiyecek ka • 
dar ciddiydi. Bütün gün'öeebkleri 
le oynadıktan sonra onlardan bı • 
kan ve şimdi büyük annelerindPn 
ma5al dinlemek isteyen küçük kız 
lara benziyordu. 

Samime dondurmasını yidikten 
sonra tabağını masanın ta öbür 
ucuna kadar itti. Çantasını açtr, 
içinden ufak tefek bazı şeyler çı· 
kardı ve mini mini bir aynaya ba 
karak yüzünü boyamağa, si.isleme 
ğe ba~Iadı. Anlaşılan o mini mini 
~yna kendisine çok kiymetli hiz-" 
metler görüyordu. Çünkü tuvale • 
ti bittikten sonra daha bir müd • 
det o aynadan ayrılamadı, içine 
baktı durdu. 

Tuvaleti müteakip ince bir si • 
gara tabakası çıkardı, içinden bir 
kadın sigarası çıkararak yaktı. Sn 
mime ilk defa olarak böyle ser • 
best kadınlara mahsus hareketler 
yapıyordu. O zamana kadar bir 
verde yalnız başına otururkPn si• 
gara içtiği katiyen vaki değildi. 
İhtimal ki birdenbire istipdattan 
hürriyetine kavuşan milletler gihi 
Samime de hüıTiyetinin ilk günle 
rinde biraz taşkınlık yapmaktan 
zevk alryordu. 

Samime sigarasını yaktıktan 

sonra geniş bir nefes aldıı. Bu ha· 
li, uı:un müddettenberi çalışan bri 
insanın i~ini bitirmesini mütea • 
kip inşirah duyarak geniş nefes 
almasına benziyordu. Yanın sa • 
attanberi pastahanede oturduğıJ 
halde ancak sıgarasım yaktıktan 
sonra ilk defa olarak etrafına ba· 
kınar. 

günü tekrar gelmemi söyledi. Be- sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
nimle küçük bir film çevirdi. Son· tanbulda Divanyolunda (104) numa • 
ra ara Sil'a evine alarak roli.iıne ça- ralı hususi ·kabinesinde hastalarını 
lıştırdı.. kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

Ben bunları dinlerken, genç sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· 
kızı delicesine seven vazallı Bo · karaya mahsustur. Herkesin haline 
ni~a'ya acıyor, kendisine fena bir göre muamele olunur.Muayenehane n 

lô:iusam 
Tiftik (Oğlak) 

" (Mal) 
Deri 
YUn (Güz) 
Pamuk yatı 

17,20 
80 

68,2:> 
58,20 

61 
St 

76,15 

62,20 

Samime telgrafnameyi bir ke · 
re daha okudu. Ancak üçüncü ve 
dördüncü defa okuduktan sonra 
mealini kavradı. 

Pastahanede bazı kimseler ga· 
zetelerinin arkasına gizlenmişltr, 
mütaleaya dalmışlardı. Gazete 
perdelerinin arkasından siga~ 
dumanlan yükseliyordu. Bir ik1 

kadın hararetli hararetli konuşu· 
yorJardt. Konuşma mevzuu tabii 
moda, terzi ve hizmetçi derdi idi. 

l!!lutam yatı ıtt 

hizmette bulunduğuma teessüf e· ev telefon: 22398. Kışlık telef on :21044 --------------.: 
Telgraf kendisine değil, koca · 

sına aitti. Kadm, kocası hakkında "Arkaaı ı,'(IT) 
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Tornacı Alınacaktır 
z _ 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tornacı alınacaktır. Bunlardan lstan· 
l>ulda bulunanların Zeytinburnu fabrikasında, lzmirdekilerin Halka
pınar tamirhanelerinde, Ankara ve civarındakilerin de Merkez fahri· 
kalarında imtihanları yd.pılacaktır. 

Kendilerine güvenenler harcırahları kendilerin~ ait olmak üzere 
heınen Kırıkkaleye gidel:ilirler . 

İsteklilerin istidaları ile doğruca yukarda adları yazılı f abi'Ika-
lara müracaatleri. (7685) 

l l•t. Levazım Amirll§ISatın Alma Komisyonu lf Jnarı 
lstanltul Evkaf MildirlU§U l4nla"ı 1 

İstanbul 4-ÜDCti icra menıurloğUDd80: ıstanbuı belediyesi Han l arı 1 
Emnı·yet Sandıg'W ına SATILIK lKI EV 1 - Apartman, dükkan sinema, tiyatro ve otel gibi binalarırt 

Diyarbekirde, lmadiyt>de müftü çık methallerinde dükkan methal ve önünde r;üneş ve yağmurdan korun 
Birinci derecede ipotekli olu"{) yeminli üç ehlivukuf tarafından mazrnda Arif ve hissed~i·ı üzerinde • mak için yapılacak markiz, tente ve konsolların zeminden asgari 

tamamına (500) lira kıymet takdi: edilen Kartal, Üsküdar cadde~; ki (S) No. lu iki hap ev tamamen sa- 3.25 metre yüksekliği alacaktır. 
41 trlrlctır. Jstiy~nlcrin en ~on teklifleri-

7 No.h kagir bir dükkan açık artlırınaya vazedilmiş oldug"undar 2 - Bina önünde 3 metreden daha yakın ag"aç olan yaya kaldr .. 
~ le adres;imc müracaatlan. 

13 - 2 - 936 tarihine müsadif Perııtembe günü saat 14 ten 16 Y"' Ad N rımlı yerlerde markiz yapılamaz. T .. res: (V. o. 11967) 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy. lstanbul Bakırköy, ,,,ektep sokak 3 - Markiz genişliği dükkan önlerinde bir metredir. Apartı .. 
tneti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerin- No. 15 evde merhum Arif :zevcesi Ne. man, tiyatro, sinema ve otel gibi umumi binalar methallerinde mar· 
de bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm tahhüdü baki kal- sime. kiz genişliği ba~ka mahzuru olmaz sa daha ziyade olabilir. Bu beledi· 
tnak üzere arttırma 15 gün müdde::le temdit edilerek 28 - 2 _ 936 _______ Z_A_Y_l ______ yece tayin olunur. 

tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemiz. !):}.; yılr hul<uk fakültesinden al - 4 - Markizler tahtadan yapılamaz. Camdan demir iskeletli ola. 
de yapılacak ikinci açık arttırma .;mda arttırma bedeli kıymeti mu dığım hüviyet cüzdanımı kaybettim. rak ve tel!i camdan yapılmalıdır. 
haınmenenin yüzde 75 ini bulmad. :J'ı takdirde satış 2280 No.lı kanun Yeni~ini çıkaracağımdan e.ski~inin' 5- İnşa edilecek markiz için bir resim yapılacak ve bu reıim 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak lıükrni.ı yoktur. ( V. Ko. 12l39) merkez heyeti fenniyesine tasdik ettirilecektir. 
etmek istiyenlerin kıymeti muha~ menenin ylit~de 7,5 nisbetinde pe} SO:JS ilhan 6 - Markiz yağmur suları muntazam oluk ve borular binaya 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma- Yedinci icra mcmu.rluğundan: bitişik olarak zemine indirilip yaya kaldırımı altında ya mecraya, ya 
tarı lazımdır. Hakları tapu sicilli i le sabit olmıyan ipotekli alacakla~ Mahcuz olup paraya çevrilmesine bordür oluğuna verilecektir. 
da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve karar verilen manifatura eşyası 3 ka- 7 - Markiz yapılmak için belediyeden izin alınmalıdır. Beledi· 
hususiyle faiz ve masarife dair o lan iddialarını evrakı müsbiteleı·\ nunu..~ani 936 tarihine tesadüf eden ye yerine göre her hangi bir mahzur görürse ve dilerse izin vermez. 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte cuma günü saat 12 den 14 de kadar Markiz, tente ve konsollar hakkında İstanbul Umumi mecluince 
uairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli 1·1~ kapaJı çarşıda. Yağlıkçılar caddesin • kabul ve belediye zabıtası talimat namesinin 3 üncü maddesine eklen-

.... de 4 numaralı dükkanda paraya çev-
ıabit olmıyanlar satıf bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte· ı·ilece~inden talip olanların mahal _ mesine karar verilen talimatname yukarıya yazılmıştır. Ahkamının 
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve Iinde hazır bulunacak memura mü _ tatbik olunacağı ilan olunur. (B.) ~ , .(8098) 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malu racaatları ilan olunur. ( V. No. 1215:5) 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Osküdarda Muratreis 
mahallesinde Çinili hamam ıokağ~ nda 2 yeni No.lı bir odalı kagir Tat 
mektep 936 senesi Mayıs ıonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuıtur. Şartname si Levazım müdürlüğünde görülür. 
Arttırmaya girmek istiyenler 180 kurutluk muvakkat teminat mak. 
buz veya mektubiyle beraber 10 - 1 - 936 Cuma günü •aat 16 de 

~at almak istiyenler 1 - 2 - 936 tarihinden itibaren herkesin göre 
hılmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesiyle 
934/ 1844 No.lı dosyaya müracaa~ la mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (8094) 

Diyarbekir ilbaylığından!~-~-
ıı tarafından çıkartırılması kua' laşmış olan "Diyarbekir" adındak' 

üç cilt tarihin resim ve haritalariy le ve 22 tanesi Hususi olmak üzer~ 
1522 tanesinin basılması ve gönderilmesi 14 - lkincikinun - 93G 
gününe uğrayan Salı günü aaat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle eksilt
tneye konulmu§tur. 

Taliplerin 300 lira muvakkat teminat vereceklerdir. 
Parasının 1500 lirası bu sene bakiyesi 936 bütçesinden verilf! · 

cektir. T ahı müddeti Mayıs 936 on beşine kadardır. 

ihale Diyarbekir Daimi en-;ij meni tarafından yapılacağından 
tekliflerin ihale vaktinden evvel encümene ulaştırılması lazımdır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin Diyarbekir Valiliğine ve yahut An
karada Kurun gazetesi muharrirlerinden Kadri Kemal Kopa müraca· 
at eylemesi. (8075) 

lstanbul limanı 
satına ima 

sahil sıhhiye merkezi 
komisyonundan: 

ltlaf ifar ameliyatında kullar mak üzere 25 ton toz kükürt eksilt 
nıe ile ıabn alınacaktır. 

A-Tahmin bedeli kilosu 27 kuruştan 6750 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi lstan bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 10 - lkincikiinun - 936 Cuma günü saat 15 de 

Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhi
ye Merkezi satmalma komisyonu~ da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 507 liradır. 

F - Eksiltmeye girecek oları ların 935 senesi Ticaret odası vesi. 
kaıı göstermeleri lazımdır. 

G - İsteklilerin saat 14 e kadar teklif mektuplarını Komisyona 
Vermeleri lazımdır. (8076) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

lstanbul asliye üçüncü hukuk malı 
kem esinden: 

Nadire tarafından kocası Beşik • 
taşta Şehit Mehmet çıkmazında 12 
No. e\•dc E'!akin iken üç senedenhel'i 
trgayyüp etmiş bulunan Ömer a!ey -
hine ı.J.a.n:.b&şa:ı~ v · rııda-n do 
Jayr duruşma günu' olarak tayin olu • 
nan 22-11-93:> günü için Hanen va. 
ki te-bliğata rağmen yevmü mczkurda 
mahkemede isba h vücut etmediğin -
den mumaileyh Ömer hakkında gı -
yap kararı ittihazile duruşmanın 6-
1-936 saat 1:l e bırakılma.sına karar 
verilmiştir. Mezkur günde bizzat gel
mediği ,·eya bir vekil göndermediği 

takdirde hakkındaki duruşmanın gı • 
yaben cereyan edeceği tebliğ maka • 
mma kaim olmak üzere ilan olunur. 
(V. No. 121:>2) 

Daim1 E:Dciimen.de buhmıııM!d.ır {l,} ,(8085} 

Kapalıçarşıda Ressam sokağında. 

27 No.h dükkan. 
Kapalıçarşıda yeni · Paçacılar so· 
kağında 16 No. dükkan. 
Kapalıçiırşıda Yarım Taşhan S. l. 
N. dükkan. 
Cağaloğlunda Cezri Kasım M. Hi· 
laliahmer S. hadım Hasanpa§a 

l.ıttanbul dördüncü icra memurlu - medresesinin 6. No. odası. 
ğundan: 

Senelik muh"ammen 
kirası 

18 

24 

12 

36 

Muvakkat 
teminatı 

1,35 

1,80 

0,90 

2,TO 
Beyoğlunda Şahkulo M. Yüksek. 

Dütiinüne (:3368) lira kıymet kesi _ 113 50 
len Boğaziçinde Yeni Mahallede bi kaldırım S. eski kütüphane binası. 180 , 
rinci Yeni sokakta eski 29 yeni ;:7 nu: Yukarda semti ve senelik kirası yazılı olan ma1ialler 936 MIMll 
maralr içinde tcrkos ' 'e elektrik tesi· Mayısı sonuna kadar kiraya veriln~ ek üzere ayrı ayn pazarlığa konul· 
satı bulunan bahresi ve b h S l . L ·· d"" l"' .., .. d .. ··ıur·· P•••rh~a gı· ... 

• • •• •• ;J a çe çama- muştur. . artname erı evazım mu ur ugun e goru - - 5 .-
şırhk, komurluk, camasıırhğınd:ı . . · • . kk te · t --1-bul: v• h · d ~ ::. · sar· mek ıstı yenler hızalarında göstert len mu va at mına max 
mç, ha çcsın e meyva ağaçh olan ev • ·· ·· at 15 de Daimi 
dafrernizce açık arttırmaya çıkarıl _ ya mektubıyle beraber 10 - 1 - 936 Cuma gunu la . 

mış o!up şa:~namesi 13-1-936 gün Encümende bulunmalıdır. • (1.) .(
8084

). 
Jemecmden ıtıbaren divanhaneye ası
larak 29-1-9:16 tarihine ~üsadif 
çarşamba günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için % 7 5 te· 
· k · ı ' Yeni halde 74 No.lı oda iki senelik. mıııat a · ~csı a mır. Birikmis ver<ri 

b l d" .. ı ~ b • e e ıye rusum arı Ye vakıf icaresi 

Senelik munammen 
kirası 

240 
240 

Muvakkat 
teminatı 

36 
36 

müşteriye ait~ir. Arttırmada gayri 
menkule takdır edilen kıymetin % 7:5 
şi bulmak şart olup aksi halde son nuna kadar. 1200 SO 
artrranrn taahüdü yerinde kalmak ü Yukarda semti, senelik muhammen kira müddetleri yazılı !>lan 

Yeni halde 67 No.lı oda iki senelik. 
Galatada Karaköy caddesinde 
11/ 18 No.lı dükkan 938 Mayısı ıo· 

zere arttırma I:i gün daha uzatıla - mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. 
rak 13-2-9:l6 günlemecine rastlıvan 1 · k · • 

b ·· ·· · Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülür. Pazar ığa gırme • ın .. 
perş".m. e _gunu ayni yer ve ayni sa -
atte ıkmcı arttırması yapılarak en yenler hizalarında gösterilen muve.kkat teminat makbuz veya mektu-
çok arttıranın üzerinde kalacaktır. biyle beraber 10 _ 1 - 936 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümen-

2ooJ numaralı kanununun 126 ncı de bulunmalıdır. (B.) (8083) 
madd~rnucihln~~o~ksahlhla~-----------------------------

ldare ihtiyacı için 3400 lira muhammen kıymetli 10000 kilo caklrlarile diğer arnkadarla.rın ve ir -
humuzu sanii manganez 17 ikinci kanun 936 tarihinde saat 15 d~ tifak hakkı sahiplerinin gayri men . 

kul üzerindeki haklarını hususile fa. 
e.çık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin mezkfü tarihe rastlı· · 

Istanbul deniz ticareti 
müdürlüğünden: ız. ' 'e masarif e dair olan iddialarını 

Yan Cuma günü muayyen saate kadar 255 liradan ibaret muvakkat müsbit enakile birlikte ve 20 gün i _ 
teminatlarını idare veznesine yatırarak alacakları makbuzla ve şart çinde dairernize lıildirnıeleri sart oJap Müdüriyet motörleri için 15 - 20 ton benzin ka.pa1ı zarf UIG'· 

namede istenilen vesikalarla birlikte Ankarada Posta T. T. Umum aksi halde hakları tapu sicillerile sa tiyle eksiltmeye konmuştur. Tahm in bedeli 6800 lira teminatı muvalr
Müdürlüğü binasında satınalma komisyonuna müracaat etmeleri la- bit olmadık~a satış bedelinin paylaş- kate 510 liradır. Eksiltme saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin matlu1t 
zımdır. masrndan hariç kalrriar. vesaikle birliJr.!e zartlarını yevmi münakasa oian 2 - 1 - 936 Per· 

Daha geniş bilgi edinmek istiyen -
Bu baptaki şartnameler Ankara Levazım Müdürlüğünden ve !erin %:li/5704 dosya numara~ile daire şembe günü saat 14 de kadar Gala tada Rıhtım caddesinde Müdüriyet 

__ B-'-...:::o~lu=-=P:....o::.:s:::.:t:.::a:....T..::..:.. • .........=b:..=:in:.:.a=.s::.::1:.::.:n:..=d:.:::a:....::::L:..=e;..:.v..::..:a~z.;;.;ım;;;;;.._ ...... A;;..ı:yn....;.._i::..y_a_t _ m_u_a....,.v_i_n_l.....:i ğ::...i_n_d_e_n_h_e_r.J.-~m.ı.ıi~z 5'...!!w·.u· ~~blWı;.ı._..ı,· MJaw......sııllWl_t!U!:or ,,_ı..:\~r ·ü...::b..:.:in:.:..a=:s:.:r.:.:n..:d..:a~sa=t:.:.ı=n=a::Im=a-k=om==isyonuna verr.ıelt~ri ve şaı1nameyi görmek 
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ABONE ŞARTLARlı 
• QWı &1lılı 

.MemlekeUmlzde 
Yabanct ,erlere 
Poııta blrllgtne J 
glrmlyeıı yerlere} 1800 

- ııcı 
400 HO 

!100 

t'llrklycnın ber poııta merkeztııd• KUHUNa abooı yuıııı j Gı.:BID 

YAZI VE YONE.TIM YERi: 

htanbul, Ankara caddut. \ \' A.K.n yurdu 

tldare: 24870 
l'e ıerun ~Yazı tolcrl: !?1413 

Telgraf adresi : KURUN btmlbUJ 

Poata lrutU!U No. fe 
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Oaram·,•· 
/. 4 O İSTİFAD~LİDİQ 

OSRAM laburatuvarlarnm yeni 
meydana getirdikleri OSRAM 
"D,, ampulleri fennin bir mu · 
cizesi teliikki ediliyor. çifte spi· 
rallı olan OSRAM "D,, lam bala· 
rı tabii sarfiyatla pek çok ışık ve· 
rirler. Cereyandan tam manasile 
istifade etmek isteyenler: 

OSRAM"D .. 
ampullerini diğer lambalara ter · 
cih etmelidirler. Ao[ ucuz lamba· 
lara nazaran yüzde 40 istifadeli · 
dirler. 

En güzel Bayram ve Yılbaşı hediyesi 

bir saatidir. 

80 senellk bir tecrübe mahsulüdür. 

Ataiıılalıt ... tcllıree ıatılır ı 

••roilw '"ıla ı MlalRLı. İıtıktaı cadd••I 3 99 

Galata' ıla ı aAATCI MKYKR, Tünel caddeel 21i> 

l 
A. Ka•l•YAN, Sultan Hamam, Yeni Cami 

cadd .. 14 
lsta"bwl' da: VAICSKVANOPULO •l .. AD ... L ... , Bah

.Xapu r~acııau~t:uı~i.BY.e SlrkecL 
ttf:1'1Jlô y OKllK ;:ı~-59 

L. DIARTAN. Sirkeci, Hamldlye aok, 20 

Anlıara'ıl• ,~RIZA TKVllfİK, Bankalar caddeal 8 

vı mwhtelif A11adel11 Vill11tl1ri"d• 

umumi Oıpoau : lıtanbul. Bahce Kapı, ı'a, Han 19 TelErfon: 2tS5 4 

• • illi 
Görmigen kalmıyacak 

BAHÇEKAPI-TAŞ HAŞ ' ._ _____________ ' 

. 
Basın Kurumunun çıkardığı 

..., 
---~ ..... ...-.....-.n agı 

En gftzel bir yılbaşı armağanıdır 
Bütün aaylavlarımızla gazetecilerimizin reıim albümü içindedir 

Bir kaç güne kadar çıkıyor 
50 kuruş ' 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır · 
Ayrıca: 200.000, 100.000, ?l0.000, 40.000 
so.ooo, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık mttkAfat vardır. 

Keşide : Yılbaşı gecesi yapılacaktır 
Biletler: (2,5 ), ( 5) ve ( 10) Jirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

Caialotlu Hilaliahmer caddes 

BAYRAM 
VE 

YILBAŞI 
ıçın 

Alacağınız eşyayı 

ümerBank 
ferli 

Mallar 
Pazarlarından alınız 

~ 

ŞIK 
Güzel 

Ucuz 
Sağlam 

ikramiyeli satışlardan yüzde 100 karınız vardır 
A-akara • lmıir •Samsun· Mersin· lstanbul ·Beyoğlu· Eminönü· Karaköy · Kadıköy · Beıikta! 

F Alt UX I' in 

CiCi SÜRMESİ 
Avrupa rimellerinc:len üstündür. 

Yakmaz! 
Dökü·ı " mez .. 

Leke yapmaz! ! ! 
Fırçalı sürmeler arasında eşsizdir. 

Her yerde bunu arayınız. 

Besler Fabrikası 

BAYRAM • 
ıçm 
• 

Şeker, çikolata ve bisküvilerin en ıgı ve 
tazesini ha21rlamıştır. 

Satış yeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda lıtanbul tramvaylarımn son durak yeri 

No. 10 Telefon: 20860 
Fa~ki ve Cki ma~a~na dikkal ~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~ 

Denizyolları 
iŞ LE TM ES i 

A .. &eleri: Karakl1 - 1:1..-1 .... 
Tel. 42.ıa • Sirkeci llülrur •tlt 

I•-- ifa• telef .. : 2Z74t --•il 
lmroz Yolu 

ASYA Vapuru 26 Birinci
kinun PERŞEMBE günü ıaat 
16 da IMROZ'a kadar. (8078) 

Trabzon Yolu 
EGE Vapuru 26 Birinciki

nun PERŞEMBE günü ıaat 20 
de HOPA'YA kadar. (8079) 

Yeni kitaplar 
Devlet Basım Evi tarafından 

basılan aşağıda yazılı kitaplaı· da 
bugün satışa çıkanlmı,tır. 

Kuruş 

80 Grafik metod ile itmam -
Ali Hikmet, 

ı;; Manadoloji - Suud Kema 
· leddin. 

G;; 'fürk büyükleri ,·eya Türk 
adları - Besim Atalay. 

Satış yeri: V AKIT Kitap E'·i -
Ankara caddesi - Jstanbul. 

VAKIT'ın Türkiyenin her tara· 
fmda bulunan satıcılarından da 
temin edileblllr. 

inkılap Tarihinin Fransızca 
nüshası basıldı 

Devlet Baıımevi tarafından liıelerin bütün ıınıllarırula 
okutulmakta olan ve münhaııran inkılap ve Cı.imuriyet devrin
den bahıeden dördüncü Tarih kitabının Franıızçaıı baıılmıı V! 

ıatıfa çıkarılmııtır. Değeri "325" kuruıtur. 
Satıf yeri: Vakit Kitapevi - Ankara caddesi - lıtanbul. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için 5760 lira muhammen kıymeti bulunan 12000 
kilo Grafitin 17 - lkincikinun - 936 tarihinde saat 15 de kapalı 
zarf uıuliyle eksiltmesi yapılacak tır. 

Şartnameler Ankarada Leva zım Müdürlüğünden ve Beyoilun· 
da Posta T. T. binasında Levazım Ayniyat muavinliğinden her gün 
parasız olarak verilecektir. 

istekliler 432 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare vez• 
nesine yatırarak alacakları mak buz veya kanunen muteber banka 
teminat mektubu ile ,artnamede yazılı vesikaları ve teklif mektup
larını kanuni tarif at dahilinde zarf lıyarak ve mühürliyerek tayin olu• 
nan tarihe rastlıyan Cuma günü sa at on dörde kadar Ankarada Po .. 
ta T . T. U. Müdürlük mübayaat ko misyonuna tevdi etmeleri ilin olu-
nur. (3525) (7629) 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Şeker Bayramına tesadüf eden Birincikinun 27 ve 28 ine! 


