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Uzak ,Şarkta Patlayan Silih! 
Mogol kuvvet/erile fapon-Mançur· Şeker 
k l • J •k• Bqtbaf.._ uvvet erı arasınaa z z çarpışma =-';:u.;;;. 0ı:-; 

Boyrooıı 

Vaziyet gergindir. Mançuri kuvvetlerinin Mogollara karşı 
umumi bir harp açmak için sabırsızlandıkları bildiriliyor 

Japon dostu tamnan Çinli bir diplomat öldürüldü! 

Fransanın 
vaziyeti 

lanmaKt.a olduğu ve vaziyetin pek 
gerglli9 bulunduğu söylenmekte -
dir. 

Şanghay, 26, '(A.A.) - »m 
Ciış işleri bakan muavini B. Tan. 
yujen ikametgihı önilntie otomo -
bilinden inerken öldürülmüştür. 

Laval rraasız mecU· 
sinde lzallat vardi 

Amerikalılar kendilerini diğer millet
lerle birlikte harbe sokacak olan 
Paris misakım tanımamak istiyorlar 

Habeılileri bozguna uğratmak çaresi/ 1 Akdenizde bir 
tecavüz olursa •• 
Balkan devletlerinin ve 

Türkiyenin gardımı 

Dün gelen İngiliz gazetelerinin 

yacuJanmm km. 
ıuıar. ftet'eU glln
Jer reçfrmeterinl 
dileriz. 

Gazetemiz di
ler arbd:lJlanmıs 
gibi, yum ve pa· 
zar cnnn çıkmıya
calr, puartai .. 
bahırdan itibaren 
ncıir vazifesine de
vam edecektir. 

Bayram ve yd
baıınm ayni haf. 
taya rastlaması bu 
haf ta içinde tatil 
günlerini f azlalat
tıniuıtır. Reım~ da• 
irelerle mektepler 
bu gilnden baılıya· 
r:ı' ':'·'cer bayramı 
tatili yapacaklar, 
mektebler de tatil 
yılbatı mUnaıı~beti· 

:·· .::nb~ aaba· 
hına kadar allre-

cektlr ~ Resmi daireler fte pa.zartul sa-ı ~ uı;a!imı &C!ar ıllrmek 
babı çalıpnaya batlJyacaklar aah günii kinci bir tatil yapacaklardır •. 
8fleden sonra yıl bqr mUnaıebetile pcr-

Urküpte yakalanan suçlu: ..................... ~------~-------
Yb as dGa geHrlldl; 

tevllea ikrar ettU 
Abdullah, 

Yunus, 
"Veznedarı o vurdu!,, demişti; 
·'Hayır, ben değil, o,, diyor 

- .. 

Veznedar Hüı~yin Hüsnüyü öldii rmek mçlularınJan Yunuı Köprl
den geçirüirken. (Kö ıecle Yunumn ba§ı). 

Ayazağada bir gece Gal!lta Bu vak'anın araştııınasını ,·ak' 
postahanesi veznedarı Hüseyin a yerinde yapan genel savam~n • 
Hüsnüyü öldürmekten suçlu ola - yar Ce,·dct tarafından Tüzedc sorw 
rak aleyhinde takibata gitişilen - ~ya çekilen Yunus, oldukca ~Png 
lerden Yunus da Urküpte yaka bir adamdır. Başına beyaz hie 
lannuştı. Yunus, dün fstanbula ge kasket, srrtma kül rengi bir ı . .lto 
tirilmiştir. (Sonu Sa. 11 Sü. ı) 

Çanakkale ve Akdeniz meselele • ------------------------

... 
AJman1arm tanmmıı ltarikatüriıtlerinden Horst Fon Möllendorf, Habcı 

· !talyaa muharebesinden mülhem olarak yukarda gördüğünüz karikatürü 
Çİaniftir. Bu mizahcı, 1 :ınla:-1 yalınay::k karıı koyan Habet askerlerini 
boıcuna ufratmak için en iy: harp tabiyesinin Kirpileri ileri sürmek olacağı -

tar .a,Jtlyor 1 

rine dair yazdıkları yazıları dör
düncü sayıfamızda bulacaksınız. 

Açık saylavlıklar 
intihaplar yapılacak 

Ankara, 26, ( Ozel) - Açık 
bufunan 9 saylavhğa, bayram er
tesi, Cumuriyet Halk Parti~i ta • 
rafından namzetler gösterilerek 
intihaba(a başlanacaktır. 

aa sonra •• 
Yeni yıla, yeni yıhn en güzel 

romanile başlıyacağız 
Sennet Muhtar Alus'un gazetemiz için hazırladığı bu büyük 

yerli roman sizi çok eğlendirecektir. 

Yılbaşı sayımızda başhyoruz 
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!f Askeri vaziyet 

26/ 12 /935 
ltalyan rami teblifi, Eritre cephesinde, Abbi Addi muha 

rebuimle iki ltıTafın uiraJalı lra;yıpları neıretti: Taarnu eden 
Habqler, yaralı ve ölü olarak 2'100, müdafaa vazi~tinde bulu
nan lıalyanlar da 330 lıiti myiat oermifler. TlllllJTflS eden Hab~ı 
~vveli bq bin kiti tahmin olunduğuna göre, mevcudün yarulan 
lazlaanın muharebe harici olmaıı, çarpıımanın ıiddetini gös
terme/dedir. 

E.aen taarruz eden tarafın, 7erinde durarak miitlalaa va
ziyetinde kalan cihetten /az.la inıan kybetmui pek tabiidir. Bu 
umumi kaideden bQ§ka, Habq zayiatını arttıran bazı /uuui ~ 

1 sebepler de vardarı ltllf1Q ordunı gibi, top ve malrineli fiilefi 
~ lazla modern Wr ortla,. ..,, taarruzda, Habq lntalan iyi idare 

olunmamlf ve fflfltrnU, to,,,. Ue iyi hazırlanmadan ve hiç ol
maDa iyice hfntqe tlfa~n yapılmıttır. Bu, bir kuaın ol
maktan ziyade, Wr ._,.,.,,,,,. Cünkü Habeı ordunı, ltalyan or · 
dusiyle muhare"• etlı•fflhek için /az.la inaan lraybedecefini 
heıaba katrnııl•""· T•'""'" msn,. ..... nda, •1.'ıbq taarruzunun pü•lıiirtüldii
iibtlf ı.mh etlen lı.ııan l•ltliii, ıağ cenahta, T alrae oaJi.inde 
'*6fr l-'i1•t ltll1ffdm•M.AfMir. AdiıababaJan gelen telgraf
ı,. ... ff• ... - lritre '*'•'•mtn 11 kilometre ıimalinde Adi · 
hl,. ••lıll1tllt H•6efl•rl'9 ;lfft" rlllftüiiinü yaydılar. Adua Ve? 

A'-n ''"'""''*"" effttfl• ••l"ifffa .. I Nfük Habq kuvvetini
• , il• ••11l•1t Jol;1tar-1t Jrifre .,.,.,,.e girmeli kolay de- 9 
..... lt1filf11', ,.,.., ... berine .W4f Mr tnfri olmayan, yalnı:. \ 
llflllfM ım ,..,,.....,.,.,,. nuıaıetütf A•,_.,. uyanJırmalJa luı- ~ 
l• , ,,.,. hNffffflft ötftldrlfer. • i 

'""""'• .......... ,\flfW•m Nabqler tarafından zapto· J '""'•P R°"*'•ıt ,.,,.,, ela.-.lff. #,iki Adikala, bugün ltalyan- _ 

Habeşler Makallede 
taaccuza geçtiler 

Düşürülen bir ltalyan tayyares~nin pilotu öldürUrdil 
ltalyanlar da bir iki tarruz ve bombardıman yaptılar 

Adiıababa, 26, (A.A.) - Bu-1 
rada ıırarla dönen ıayialara göre, , 
Raı Kana ile Kuıebhat, Maka11e ı 
bölgeıinde İtalyanlara kartı taar-

1 
ruza ıeçmiılerdir. 

BiR ITALYAN TAYYARESi 
DVŞ(JROWV 

Adiıababa, 26 (A.A.) - Köy
lülerin Daııabbur yakininde bir 
ltalyan tayyaresini kurıunla dü -
türerek pilotunu öldürdükleri ve 
bir mitralyöz, iki tüf ek aldıkları 
resmen bildiriliyor . 

Tayyare, diler bir tayyare ile 
birlikte, Daııabbur üzerinden uç 
m119 ve fakat bomba atmaauıtır· 

ITALYAN TAARRUZLARI 
Roma, 26 ( A.A.) - Reıml 

teblii: 

Maretal Badoglio, tU telgrafı ' yettar mehafil timdi Abbl Addi 
göndermittir: zayiatı hakkında bir bülten nei -

Danakati'ye hikim olan Jiik. retmitlerdir. Bu bükene ıire; 1 
sek yaylanın doğu sathı maili ü - ltalyan zabiti ölmüt Vfl 187 ıabiS 
zerinde Habet muhariplerinden yaralanmııbr. Yerlilerden 180 1-
bir ıurup, "Tuz Ovuına" inmek tü ve 167 yaralı vardır. 
iatemit iae de Danakilli bir müfre- YENi HAFiF GEMiLER 
ze tarafından dalıtılmıtllT. Ha • K.VJIA.NDA.NI 
betler, meydanda bet ölü ve alb Asmara, 28 (A.A.) - Dü• 
yaralı bırakmıılardır. Spolete, Dolu frikumdalri lta1 • 

Takazze bölgesinde yapdmıt yan filosunun hafif ıemi1eri IU • 
olan bir utilqaf, hiç bir mukave- rupu kumandanbtı vuifaini au .. 
mete maruz blmamııtır deruhte etmiıtir. · 

Somali cephesinde uçaklar, Menıim Abdelkader ıpor 
Oaua -- Parma ile Kanale Dona meydanında garnizon kıtaab " 
arasındaki tlabet tehattüt mer - yerli etraf önünde yapılmııbr. 
kezlerini bonıbardıman Mınitler - Tevcih beraatını Şap deııfai R· 
dir. ICMu kumandanı Amiral Tar olna • 

Asmara, 26 (A.A.) - Sallhi· matlur. J 
larut .ııM• fll••Uf;. FM, ... fehfp dahi Takcue vadisinde ve-=,-
Şire ...,.,....,. 7""' ,,,.,,..,,cenahında Habq faaliyetine ı F ı· . d s t s· ı·"" d 
nihtı1ef_,,,,,.",, .. ,,, '"*edeıarihdeiildir. • Lava ransız mec ısın e ovye ,, ·~·n ~ 

a. o. ~ Staıhanof teıkılah 
_.._. ..... _......_._._..._._~ Ordu mevcudunu azaltacak teklifin . Mos~o~a: 2s, (A.A.) - Tas ... 

•• . . . b k d J&nsı bıldırıyor: 

... l .... __ Y __ a_b_a_n_c_ı_._P __ o_s_. _t_a_. ---.. -.... 1 ... •ıeclmı·sı~nzad~en~~sı:~z:~:,eı:::d~: :onra !i1:E::~= 
M Be 1 d ,,_ ın~ 21 inden 25 ine kadar Moekovarfa 

eş nası ru en ayı etı temın e~cegını va- ,.., D ~ • ..,.r. •U • ·ı .. .. f .. • D detmiştir. '-'Umar ,n;BıSl atig- nerl!IO l e fO,._Uf il umumi toplantuımı ~~ vo 

IDSandır? Fakat ayı avi öyle kolay ko • .bu toplantılarda Stallendf bare • 

M. Beneş nasıl insanlardır? 
Bir Fransız romancmı Çekos -

lovakya Cumur Reisliğine inti • 
hap edilen eski hariciye nazın 

(M. Beneş) i b~rkaç yıl evvel şu 
yolda tav.sif etmjştir: 

- Bu adam Briand gibi mizaç
kirdir; Çamberlain gibi basiretli
dir, Stresman gibi teknikçidir. 
Pilsudsk gibi vatan severdir; 
Musaolini gibi gençtir. Rivayete 
gôre Beneş bu gençliğini metodrik 
bir sporcu olmasına medyundur. 
Bilhassa Benet ilk defa devlet re 
isi olan futbolcularm birincisidir. 

Amerika canileri· 
nin bir istatistiği 
Amerikanın Şikafo şehri hay • 

dutları ve eanilerile şöhret bulmuş 
tur. Oyle anlaşılıyor ki, bu şehrin 
polisi bu fena şöhretten kurtul • 
mak için Amerikada cinayet işli. 
yenlerin istatistiğini yaparak bir 
mükayese yapmağa karar venniş. 
tir. :Su istatistiğin neticesi şudur: 
Bütün Arnerikada bir milyon Uç 
yüz bin büyük suçlu vardır! Bun
lann yalnız yüz on bir bini Şika
ğo şehrinde bulunmaktadır. 

Aqı eti 1Jemek moda 
oıuqor 

Parisin (Büci) sokağında bir 
kasap geçenlerde ayı eti satmıştı. 
Bilhassa bu etin kızartması Paris
liler arasında büyük bir rağbet 
bulmuştur. Bunun üzerine her ta
raftan ayı eti satan kasap dıükka
nma tehacüm vuku bulmuştur. Ta 
lep o kadar artrmştırki dükkin 
sahibi müşterilerin arzularını tat,. 
min etmeğe imkan bulamamıştır .. 

Bununla beraber yakında ye • 

lay olmadığı için bu kasabın müş- Parit, 28 (A.A.) - Mehular kı1" imklaııs olduıa.a llJlir• - ketiyle alikadar endüstri ve nak· 
terilerine verdiği sözü yerine ge- Meclitinde, cel1e aaat 18,10 da rek demittir ki: liyat me68leleri ile parti e\~kı • 
tirebileceği şüpheli görülmekte • tekrar açılmııtır. 8&1 Lival cefa. Yapılacak taiarraf ,... .... rıl nın tetkiki neticeleri konUfUlmUŞ. 
dir. de hazır bulunmuttur· Ordu ko • içinde, 1milJU400 milrom 1-1- tur. 

mlqona bafbnı, ordu mevcuda mahdD'. Eeerimiz takip .. IHne. Parti umumi toplantpgnm en • 
Arzusu hiidfına cumur baklandaki tadil teklifl.tnin ko. buhranm hafifliJeceibıi llJllJ• - düstri ve nakliyat meseleleri hak· 

1'eisi alan bir adam milyona havale1ini ittemittir. Bay bilirim. Finant komilJona batb· kındaki karar sureti. inkişaf et • 
Amerikadıa (Kuba) Cumuriyeti 

mütemadiyen ihtilaller içinde ya
şayan bir adadır. Son günlerde Cu 
mur Reisliği münhal olduğu 
ğu için devlet ş(traSI izisiyl4! na. 
zırlar müsteşarlan toplanarak 
devlet reisi seçmi§lerdir. Fakat 
intihaba başlamadan on sem ki
şi aralarında M. Bernet yi Cumur 
Reisi seçmeğe karar vermif ol -
duldan halde bu zat bir muhalif 
reye ka111 on yedi rey almıştır. 
Bunun üzerine muhalif rey vere • 
nin kim oldufa tetkik. edilmiş, bu 
reyein bizzat-ıl. Banıel ye ait bu
lunduğu anlaşılmıştır. M. Barnet 
kendi kendine rey vennek iste • 
memiş, galiba Kuba da Cumurre
isi olmanın tatlı bir şey olmadığım 
d~ünerek bu müşkil vazifeyi 
sevdiği doetlarmdan birine ver -

;.d: .. , 
m MJW-4.. 

Hauptman'ın idamı 
gari kaldı 

New.Jersey, 26, (A.A.) - Nev 
J ersey valili, Hauptnıanmn ida • 
mını ottız gün kadar geri atma • 
ğa çalışmaktadır. 

Yeni Amerika elçisi · 
Ankara, 26 (A.A.) - Birleşik 

Amerika hükılmetlerinin Baltık 
devletleri nezdindeki orta elçisi 
J ohn van Antwerd Mac Murray'm 
Ankara büyük elçiliğine tayini 
hakkında yapılan istimzaca hükd· 
metimizce muvafakat cevabı veril 
dili haber almmqtır. 

Laval su ı.kannun itimat m... • nı Bar Ka:no h~.n witi- mekte olan Stahanof hareketini, 
le1ini Ueri ıUrmelde vazifuini ni takdirle kartdam11tır. teknolojik iş usulünün nuyr.nel • 
yapmlf oldutunu, çiDldi tadil tek· llECLISTE BiR TEHUICE leştirilmesi için yeni bir iş nizamı 
lifinin orcla mevcudana takriben Parit, 28 (A.A.) _ Meclit mü ve iş verimi ile gündeliklerinin 
ti bin kiti azaltacalnlı, bilkame- zakerei e1D&1ında, Altu mebusu yükseltilmesinin ve istihlik mad -
tla .. -'-'iflerin komiıyona havai• deleri istihsalinin çabukça artma. 

unu Şamanın kalabalık aileler için ita· 
ıini kabul ettiiini. Sü bakanının zı imtiJazlar iıtiJen bir tadil tek· smı ve maliyet fiyatmm azalma -
yeni bir metin hazırlanması için lifi üzerine. Sü bakanı itimat m• smı intaç eden bir hareket olarak 
koml'ıyonla •••rikimesaiye amade taV!if eylemektedir. 

-T selesini ileri ıürmüttür. 
olduiuna bildirmiştir. Sal cenahın du'rumu belli ol • 

Bunun üzerine mecliı, komiı - madıjı için, ba1'anıa bütün hükG-
yonun raporunu beklemeye karar meli tehlikeli biı'. vaziyete aokma· 
Termiıtir. Bununla beraber kanun ıı mecliste büyük bir ha,,.t ve in
maddelerinden kısmı azamı tim • fiali mucip olmuıtur. Celte aut 

diden bbul edilmiıtir. t 7,30 da tatil edilmiıtir. Balnr • 
Mecliı, cemiyetler, ıilih lafı • larda heyecan devam etmektedir. 

ma •• matbuat euçları baanuıum Celse esnaımda hazır huhınmıyan 
ikinci okuntunu cumarteıiye bı · Bay Lanl mecliae ıelmiıtir. 
raknufbr. • 

Yarın saat 15 de başlıyacak o- CEMiYETLER KANUNU GERi 
lan celse dıt ıiyaıaya tahsiı edi- GELiNCE 

Yunan Kralı 

Millete sulh ve sülcG.I 
temenni ediyor 

Atina, 26, (Özel) - Kral ikin
ci Yorgi, Noel yorttmU yılbaşı nıU 
naeebetiyle, millete hitaben bir 
beyanname tetretmiftir. Bunda 
bütün Yunanlılara su1lr " llUôin 
temenni etmektedir. 

lecektir. 

COMURREISI iLE HERRIOT 

Parla, 26, (A.A.) - Medeni 
kanunlar komisyonu Senatodan Kralla Bafvekil 

Paria, 26 (A.A.) - Pariı • Soir 
ıazeteai bupnkü kabine toplan
tıaınclan aonra Bay Herriot'uıı Cu
mur Batkaniyle azan müddet ıö · 
rüttüiünü yazmaktadır. 

BUHRANIN HAFiFLEMESi 
iÇiN 

Paris, 26 (A.A.) - Finans ba
kanı, bütçenin kabul edilmesini. 
mecliıin bot zamanında tetkik e -
dilebileceli kararnamelerin ken • 
dilifinden kabulü demek olmıya. 
calı hakkında teminat verdikten 
ıonra, hükGmetin mesaisini izah 
etmiı ve bqka türle bir ıiyua ta-

ıeri ıelen cemiyetler kanan pro- konuıtular 
J• etinin tetkikini bitirm:..ı.. Eler .,.. Atlna, 26, (0.1) - fntiliabat 
aaylavlar kuralu abzıalbr kana- hazırhklan devam etmektedir. 
nunun tetkikini Wtirebilir ve ho- Bucün Bapekll Bay Demirtdı 
k6met de aımiyetler proj•iain kral ile görüpıllf ye bu UiJtkt • 
derhal tetlrikiai ittene, llu proje Jar için fıklrlerlni alm •• 
bu aJııiam mUukere eclilecekt;r. yeni deniz bakını yortu ft yıl 
A.kti takdirde aayla.tar kurulu 

cum,utesi aııec1en tonra bUDA ı.. bap tatillerinden •ara taJln olu-

kallde bif celae bureyleyecektir. =naca==ktıı==· =========== 
Bütçe müzakereleri puarteei ıalı 
günleri yapılacaktır. 

CEBELOTr ARIKTA 

Cebelüttank, • (A.A.) 
Reuter'in reımen bildirdiline sfS• 
re, tark Mılarmda bulunmekta o • 

laa ~i• mtal111 Cellelata • 
nk'a cllmnelc -- .-... Ba 
... -.. bir wa ....... .w. .... ,. 
ıelmeei beldeniJ'or. O pHr rel • 
me11 Renown nrhlı11 Maka:, a ht.· 
relcet edecektir. 



1 i,aretler 1 
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Şeker bayramı 1 

ı 
Omın Sam rihganna binereht 1 

ltanatlı bi, deve halincle aramızda 1 

dründüfü zaman adı "itli Fıtır,, 
idi. Fakat onan yqil kanatlı deve 
ıelıllndeki manzara.n ılr.k iklimler 
inaanlarının, yayla hava..ı tenef · 
lila etlmılerin akliseliminc açık 
in, tecaıJiizclü ve çölden geler: bu 
rni.alir gel zaman git zaman bi -
.:Un tuyumuzu içe içe., bizim hava
'71'Uı tenelliU etle ecle tatlı, güler 
Jlilzlü, •evimli bir ftmlik alômeti 
oltla. 

Ona mavi göklü, ılık rüzgarlı 
l'ttrtta aklııelim Şeker Bayramı, 
deJi. 

Şeker Bayramı ... Onu hatır!ar
ken aklıma ~atlece tatlı, güler yi(z. 
lii, ~ocuklak tıc ne~e günleri geli-
Yor. . . ,,. 

Şeker Bayramı tepeden tırna· 
I« kadar bizim öz yerli malı, isti
rahat günlerimizdir. Bayramların 
mcncrn zaten hayatta mütemadi -
y.,. yol alan kervanlara bir veya 
blrA"' günlük rahat bir kervans!f• 
ray hayatı vermektir. 

Mütemadiyen yürüyenlere, yo· 
rıılanlara biraz: bellerini bir kö§e· 
J.'• Jayamak, bol bol nefes almak 
irnkcinınt bafıtetmektir. 

Sonra bayram bugün cliinyanın 
lıer yerinde yalnız meşrul~m'ş 
tenbellik günü değildir. Her bay-
1'amın, soıyete içincle göreceği bir 
Fonkıiyon vartlır. Bıı vazifeyi gör
mediği .zaman o yarım kalmıf bir 
iıin topallığını muhafaza edecek
tir. 

• • • 
Şeher Bayramı adı iiıtünde, 

atlım ahlıselim koYmuf··· 
Ôtdenbcri ba ..prfla §ekcı•in 

· at ıarf~'ilildiği bellidir. Adam ba
- ftna takriben yılda clört buçuk ki

lo katlttr ıeker ıarlediyoraz. 
Ba azlığı telafi edecek çare 

bir tartJtan aenenin muayyen 
günlerinde §eker istihlahini ço 
ialtmak, cliğcr taraftan rla liat· 
feri tlüıürmehtir. lnıanların •ıhhi 
bir mana ifade eden gıdalan ffra· 
ıına giren 1ekerin birde bir bay
ramı kendisine mal etmesi bu ma-
11aJ a aklııelimin harekete geçişi-
dir. 1 

Sadri Ertem 

Polis haberleri · 

Noel yortusu 

Sent Espirı kilisesinde 
l ürkce- vaiz edildi 

Noel yortusu dolayrsiyle Beyoğ 
!undaki Sent Espri katolik ldlise.. 
sinde yapılan ayinde Sinyör Ron
kalli vazmr 1'iirkçe olarak ver • 
ıniştir. 

Bugüne kadar lstanbuldGki ka 
tolik kiliselerinde bir yortu günü 
ilk defa olarak Türkçe ,·aiz ,·eril-
miş oluyor. 

Bundan sonra bütün ayinlerde 
vai~lerin Türkçe yapılması için 
katolik kiliseleri •aralarında ka ~ 
ra.rlaştırılnııştır. 

________ ..,..._,, ______ "P"P'.,... .... ~--------...... 

t\İht~r 19lur Kahire kongresi 

S - KUR~ ~1 NOM1'11 1: lZ ~ 

IGezintiJer 

Bayram eşiyinde 
Ömrümün zorlu günlerinde aık 

nk: "Ah çocuk olaam!,, dediğımi 
hatırarım. Ne vakit çaprQ§ı/ı Liselerde ve orta okul

larda ;mtihanlar Bir tıp heyetimiz dün bir it har§ııında halclımıa, ne vcı-
Mısıra gitti kit önüme ıerilen kör düğümleri 

Lise ve orta okullarda birinci çözecek kendimden btı§ka yar-
yoklama1ara kültür bakanlığının Universite tıb fakültesi nisaiye dımcı bulmadımsa, geçmişin bıı 
gönderdiği tamim üzerine 13 bi - profesörlerinden Bay Tevfik Rem. beyaz: ve hiçbir gam bulutiyle kir
rinci kanundan itibaren b~lana. zinin başkanlığında operatör Bay lenmemiş aydınlık günlerini an • 
caktır. Bu ytl imtihanların şekli 1 Kazını İsmail, Ankaradan Bay O- dım. "Arife,, ler de, beni çocukla· 
yeniden değiştirilmiştir. İmtihan 1 ıner Vasfi, İzmirden Bay Feridun ğa hasret çektiren günlerdendir~ 
talimatnamesinin değişen madde- Sevketten mürekkep bir heyet Her günü bCJ§ka bir bayram olan 
}erini tesbit etmek üzre kültür ba- dün sabah Toros ekspere~ile Bar,- çocuğun, bayramda aiineıi bCJ§ • 
kanlrğmda kültür müsteşan Bay raya gitmiştir. Bu heyet, salı gü - ka türlü doğar, yıldızı btı§ha türlii 
Ridvan Nafizin başkanlığında bir nü Kahirede toplanacak olan bey- parlar, riizgarı bQfka türlü uer. 
komisyon çalışmah1adır. nelmilel cerrahi kongrasında Babanın alnını ağır düşünceler 
Duyduğumuza göre, komisyon mer:ıleketiınizi temsil edecektir. altıncla burıqturan bayram, çocu· 

eski talimatnamedeki olgunluk Bır hafta sürecek olan kongra- ğun yüzünde tatlı, şen: cana yakın 
sına~larm kaldırarak yerine baş. da Bay Tevfik Remzi ile Bay Ka bir gülümseyi§ olur. Büyüklerin 
ka imtihan usulü koymaktadlır. zim İsmail birer tebHde buluna - bayramdaki payı nedir, bilmem. 

Kavgah kongre hakkında Bundan başka hariçten lise ve or- caklardır. Yalnız her gelene teker aumıldrr 
araştırmalar ta okula girmek isteyenler için de ======== ğuna bakılırıa, tatlı ile kaplanma-

.Hukuk fakültesi kongra işini aynca bir talimatname yapılacak- Maçka ve Beşiktn.şlı/ar dan, bir lokum meze8ine dayan -
tetkik etmek üzre üniversite tır. susazluktan şikaqetçi madan yutulacak §ey değil, gali--

hukuk fakültesinde toplanan ko - [ Kısa Haberler J l\Iaçka, Nişantaşı, Ortaköy, Be- bal .. 
ml·syon c .. alrşmasma devam etmiş. _ -~ :u_ Y avruıunun ıcvindiğini gör 

_ _ - Şuuaş semtlerine bir aydanberi 
t. ı·r. Ş/. Radıuo şu· ·ket1· hükfunete baş mekte kimbilir naBtl bir tat ı:ar ki,, 

"' Terkos suyu mtmtazam surette ve 
Dün kongrada bulunan bir çok vurarak işletme imtiyazı kendllii· rilmemektedir. baba, onun bir gülüşü, yanağının 

t "lebeler sorguya rekilmicrl-ir. Bu ne bırakıldrgı"' takdirde icap eden üstünde çarpan mini mini bir yü-"' ~ ~" Bu civarda oturan sular idaresi-
talebeleı·den bazdan kongrayla yenilikleri yapacağını bildirmış· - reğin sevinçli tıkırduı ile bütün 

ne başvurmuş, gündüzleri suların 
ilis.~ikleri olmadığı için affedilmiş- miştir. Müracaat vekalette tetkik ~ektiklerini unutuyor. Zaten sa • 

neden kesildiğini sormuştur. fdare 
tir. edilmekte®. adet •ermayennin çok kere bir hiç_ 

den, bu arizalann bornlann tami-
Komisyon ~a}r<mıasına bayram :ı. Akay ve deniz yollamun yeni · olclıığunu görmiyor muyuz? .. 

- .. :1... n yüzünden muvakkat bir zaman 
~rtesi tekrar devam edecektir. sene bütçeleri kamntayda kabul i~.in olduğu cevabı verilmiştir. Ben, bayramı, ıokakları male-
}{ukuk fakültesi yönetim kurulu edilmiştir. Halk tamiratın gece yapılması- diği için severim. Bence bundan 
ayın otuzuncu pazartesi giinii htq 1ı1 Tünelin Karaköy cihetinde in- m,. kendilerinin gündüz susuz bı • ba§ka da bir değeri yoktur. Giyin-
bık mahkemesindeki duruşması- şa olunacak bekleme salonu pro • "'"•, kucanml§ ogvlanlar ve _keltr 

rakılmamalanm i&temektedir. ···"3' ;ı' 
na devam edile~ek, bu dunışma • jesinde netice alınmıştır; inşaata bek haline &okulmuş kız çocukla. 
dan sonra gelecek hafta kongra bir aya kadar başlanacaktır. Briç turnuvası n en pi& sokakları bile bir inci 
tekrar toplanacaktır. :, Henüz birincikanun sonlan 1985 biriç oyunu turnuvası, ün. mahlaza.ıına döndürürler . 

Patrikhane temgiz kara- olmasına rağmen !stanbula kumı yon Fransezde bittikten sonra, Bundan ötesi, hep ııkıntı, yal-
rının tashıhini iştiqor gelmeğe başlamıştır. Alakadarlar 1936 biriç turnuvası için yine ün- nız rahatsızlık ve triirekli bir ya

kuzunun bu sene bol olacağnu yon Fransezde hazırlıklara baş • dt'rgamadır. Durmadan kapılar 
Sfr}(eciaeRi ~nasaryankknan~n~ı söylüyorlar. lanmıştır. falınır ve yılda bir görüşdüklerİ· 

belediyeye ait o duğu ha 1 a i • Büyük bir Romen frrmasr, Birçok ekipler daha şimdiden nizle karıılCJ§ırıınu:. 
mahkeme kararı tenıyizce tasdik memleketimizden çok mikdarda 
edl.lmı· .stı"r. Bu han hakkanda bele. bu türnuvaya iştirak için Beyoğ • Çocuğunun gönliyle kendi ;çi-

,,_ bağrrsak almak üzere teşebbüse ı d b ı Ü Fr • J d b 
diye aleyhinde dava açan ve kay- girişmiştir. un a u unan nyon anseze mz, uyu§Unuz, üşünüşüniiz am-

bedell er....,.enı· patrı"khanesı· tenl • müracaate başlamrşlardlır. bCJ§kadır. Aranızda ortak bir 
. ıu "' Yugoslavya memleketimiz - k k b ı 

yı'zin karnrım tashih isteğinde hu- Kömür depoları te no ta i e yokken konuşmak. 
den ellibin ton tuz satın almıştır. aevinçli görünmek zomndası,.,ız. 

Iunmuştur. "' Şehrimizde orta bir hesapla Tüccarlann kömi.ir depolarının Gelenler gibi gidenler ele böyle. 
özel okulla7 için hazır- günde 60,000 çift torik satılmak - ya Kuruçeşmede veya Ortaköyde Hep uzak akrabalar, teklifli tanı· 

/anan talimatname tadı?'. bulunması istekleıi belediyece dıkların kapıları yoklanır. Can· 
Ozel oJ..aıllar için bir talimatna. • Almanyada bulunan Kadıköy doğnı görülmemektedir. Kömür dan ıeviştiklerimize gitmeyiz. 

me hazırlamak üzere 1.iiltür di - ~:lkddin~ranSahıva~l:ı~üştür~e~ö.rii Nec - depolarının bulunacağı yer, şehir Kendimizi avutmak için bin dere
rektörlübıiinde çalışmakta olan planı yapılırken tesbit edilecek .. den ıu getfrfriz. ilk gününden ~on 

• Galatasaray lisesi son sınıf tir K komisyon dün talimatnamenin ba.- · &aatine kadar bir ayağımız a-
zı maddelerini incelemiştir. Ôlel talebesinden bir gurup bayram Ata Türk I< öpıüsü vaklarda, biri Unkapanında, Is • 

Okullar kin hazırlanan bu tali • münasebetile Köstence yoliJe Ro- tanbalu kolaçan etmekten canı · 
- ma "tmislerdir !stanbuldaki nakliye ış· inin bir 

lnatname aynı· zamanda yabancı ya gı .. · mız çıkar ve güzelim bayram ta .. 
:f V"la"'yette yapılan n bı' t intizama girebilmesi için Atatürk ı ve azlrk okullar için mut~ber ola- 1 so r op tili büyük bir yorgunluk içinrle 

lantıda başı boş köpeklerin öldü- köprüsünün ınümkiin old'L1ğu ka • b 
1 

d 
Feci bir kaza 

Eyu··pte Camii kebir mahalle • caktır. Yabancı ve azlık okul di • ·a 1 • ...: dar çabuk yapılmaSI ı'ktı"za etmek- kay 0 up gi er. rülmesine yem en ruı.rar verilıniş-
sinde iskele caddesin<lc oturan rektörleri de toplantıda :t:;;rna · tir. Sokakt:ı köpekle gezenler tedir. Müteahhitle yapılan muka- Bu yıl bütün bayramlar birler 
2356 plaka numaralı otöbüs sahi- rak okulları hakkinda f" erini bunlarr mutlaka bağlı taşıyacak _ velede ise , inşaat müddeti üç s:e- ti. lslamlarla birlikte Ka.tolik, Or. 
bi Hasan bozulmuş olnn makineyi söylemektedirler. Talimatneıne ]ardır. ne gösterilmiştir. Alakalr makam- todoks elin bayramları el ele gir .. 
otöbüsün altına girip tamir eder • ikincikanun akşama kadar hazır- lar bu müddetin bir sene daha kısa) düer. Yahudiler de ydbtı§ından 
ken kriko ile kaldırdığı otöbüs üs- ]anmış olacak ve ikinci günü ya- Mesire yerleri tılarak , köprünün 1937 yılında paylannı alddar. Eğer bir dert ise 
tüne düşmüş, bel kemiği kırılmrş.. pılacak genel bir toplantıda göz • bitmesi için müteahhidin müva • bile kamunun gönlünde düğün 
tn·. Hasan hastahaneye kaldrn1 • den geçirildikten sonra bakanlr • !stanbuldıa. mevcut gezinti, yer- fakatini almaya karar vermişler- dernek olur. Hepinize kutlu olsun. 
mt~ttr. ğa gönderilecektir. lerinin iman için bir proje yapıla dir. s Gezgin 

AöJR y ARALANMA - Rum- Talimatnamede özel okul aç • cak, hudutlan kat'i şekilde tes • ------------ --------::-----
eli Kavağında 41 inci ilk mekte - mak isteyenlerin teminat veya bit edildikten sonra imar işine 
bin srvalanru tamir edıen Ali is • banka m~ktubu göstenneleri kay. başlanacaktır. Şehrin yeni planı 
kelcden düşmiiş, ağrr surette ya - di kaldnılmrştll'. yapıldığı sıralarda halkın eğlen -
ral~narnk hastahaneye kaldırıl • 
mrştrr. 

KUMAR OYNARKEN - 1.'op~ 
hanede Mescit sokağında Alinin 
kahvesinde Ahnwt Ye J ~mail is - , 
nıinde iki ki~i kumnr rı~~n::ıı·ken 

1 
YakalanmFlır. : 

DOLANDIRMA: - . G~ıa:aua j 
o~u.r~n. Niko, l\fuhıddın ısmınde İ 
b1r1sının 700 kuruşunu dolandn- · ı 
drğı.111 iddia dnıi~. '.\hıhiddin ya.-' 
kalanmı~tır. 

LAF -ATMA -- lfakat ismin "I 
de bir kız annesile Beyoğhmdan 
geçerken tbrahim isminde bfr 
genç laf atını~: kızrn şikayeti Uze., 
rine yakal:rnmrştrr. 

U•) ~al rnnç ı;ampiyonu banyoya : 

girdiği :uınıan ne oörür ve yapar~ 
- Yatakta niçin ayak üstünde du· 

ruyormn1 
- Arkamı güneşten yaktım, ancak 

a.yakto uguyablligorum! 

mesine müsait açık hava yerleri -
ne bilhassa ehemmiyet veıilecek
tir. 

- Tren dördü beş geçe kalkıyor. 
- Dördü on geçe olmaz mı? Eğer 

olursa ben de binerim!. 

Kadasturo mektebi 
Tapu ve kadastro meslek oku • 

lunun Ankaraya nakli takarıiir 

etmiştir. Memur taJebeye üçüncü 
mevki tren biletile ailelerinin 
nakli için biı·er maaş miktarında 
!Wans Yerilecektir. 

Mektep birinci d12vre imtihan -
larmı ikincikanunun yinnısıne 
kadar tamamen bitirecek ve not
ları Ankarada yeni teşekkül ede
cek heyete devredecektir. 

KADIKÖY SU ŞiRKETi - Ka
dıköy &u şirketi hakkınd!ı beledi
ye miif ettişlerinden Bay Osman 
tarafından yapılan tahkikat sür • 
mektedir. On beş güne kadar bir. 
netice alınması muhtemeldir.. 1 



Çanakkaıe boğazı 
................................. 

Akdenizde bir tecavüz 
olduğu takdirde .. 

Ingiliz gazeteJerine göre Balkan 
devtetlerinin ve Türkiyenin yardımı 

Düa gelen lnriliz razeteleriJ 
Akdenizde Milletler Cemiyeti a 
.zasından biri tecavüze uğradığJ 
takdirde Balkan devletlerinin yar
dunda bulunacakları bakktnda 
veraikleri sözden bahsetmekte -
clir!er. 

Bunlardan "Deyli Herald" aa
.zetesi Yunanistanın, icap ettiği 
takairde yalnız gemilerini yardı
ma göndermekle kalmayıp teca -
vüze uğrayan devletin donanma
unın Navarin ve Ciridi ü11ü -
bahri olarak kullanması için ko -
laylık göstermeğe de ıöz verdiği
ni yazıyor ve diyor ki: 

"lngüiz elçim ile Yunan bafba· 
lıanı arcuuıda bu lwsu•ta gÖriİf
meler olmaı ue Yanan bQfkabam 
Milletler Cemiyeti mi.akının lıen
ılilerine yülfledifi taahhüie kat~ 
yen ballı kalmağa azmetmif bu
lunduklarını ıöylemif tir.,, 

mınm ı 6 uıc.ı maddesinin icap -
.larmı yerine getirmeğe hazır ol -
dujunu "T aymi.s" aazetesi de lı1-
tanbuldan aldığı bir telırafla yaz
makta ve mevcut ihtiyat tedbiri~ 
rin teksif edilmesi muhtemel ol -
dujunu anlatmaktadır. 

"Deyli Ekspres., gazoteıi bu 
meseleyi İngiliz Dıı bakanlığına 
Edenin ıetirilmesiyle karıftırarak 
evveli, Edenin tayininden Fran . 
ıada hasıl olan intibaı kaydediyoy 
ve orada ilk a,iızda söylenilen 'u 
sözü yazıyor: 

"Edenin tayini Laualin tabutu 
na çakılan .on çiuiılir ,,. 

Bu aazetenin iıtihbaratma gö
re Paris politika ç.evenleri, Ede 
nin tngiliz dıt bakanlıima ıetiril
mesini, Türkiye, Yunanistan ve 
dij« de\':letlerin ucri tedbirlere 
hen-en ve babren ne Bibi aıkeri 
müzaherette bulunacaklarına da 

Ayni gazeteye göre Türkiye ve ir lnıiltere tarafından ıonılan ıu· 
Yugoslavya da, gemileri ve efra· ale müsait cevap vermelerine alp 
eliyle yardım etmek suretiYle Mil- fediyorlarmıt-
letler cemiyeti misakmca taahhüt- -G-ü-th_a_n_e_m_u ___ ıa_m_e_r_e_t_e_r_i _ 
lerini yerine getirmeie hazır ol .. 
cluklannr bildirmitlerdir. Tiirkiye Gtilhane klinttinin senelik dördün· 
Çanakkalenin tahkimi hakkmda cü Tıbbi müsameresi Dr. Profesör Ni· 

yazl Giadtatin mpantıfr altında ya· 
ki istejini ileriye siinniitse de pılmıştır. Müsamerede: Prof. Dr. 
yardım sözünü kayda bağlı olarak Mim Kemal Şike tarafından: Delin 
vermit delildir. mit mide tl1Mr1erinc1e palmoperiton 

Mılll' dahi, Akdenizde bir ihti nk'uı, P.rof. Dr. Abdtllkadtr Noyan 
uo Uf~ll +.Diit lngiltereye yar W'aflatlu Le1Jf• p-aatilimatöa wk' 
h ·~dh tMf&yülünü ıöttermete ha • 381. Asab!f! asfs~~ Dr. At bdillkadir 

tarafından Pnomoıdroee al vak'ası, 
lamıttır. ~ marazi ullstanı Dr. Klmil ta • 

Gene lngiliz ıazetelerinden rafnulan Kayfclel dlmafda bir ftbro
' 'ltiyu Kronik!" ıazetesine ılre, arbm vak'uı afisterilmtştir. K•l · 
Balkan devletlerinin yardım hak llm muarial Dr. Cnal tarafmdan 
imulaki nrütaleuı daha Mı ayın Brtlksel arsıulusal askeri dıı kongre 

slndtld ıömlere aft ima 1ıilr hUlba 
yecfaainde sondmut Ye bu cl...tet • yapılmıştır. 
ler misakın icabınca hareket ede ------ --
ceklerini bildirmi9lerdir. 

Ayrn sekizinde Romanya, Bal 
kan devletlerinden her hangi biTi· 
1ıin yarclnmna k0tacatnu bildir 
miftir. 

Gene ayni aurette mubteme~ 
bir ilatillfa karıı kendiainden yar 
drm htenen ispanya, Yereceti ce
wbı, diler devletlerin Yereceğ i 
cnaba afltenkkıf kılmıpa da, 
lspanyanm temel JUUmm 63 

.Ancl -cldeei, beynelmilel kanu 

İmHUC ltftdblni 

ŞthirTa·yatrosu 

ınıı~~m 

J 

Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 

Yazan: 
•:krem Reşit 

Müzik: 
'<~mal Reşit 

' }kinci kaaıundan itibaren le7U ta· 
lebeler Boğaziçi. Adalar halla için 
puar aabahlan aaat 11 de talebe fi • 
,atile dram mathtesi veri1ecektlr. 

nl 9UIJ8lf•de Milletler Cemi - ----- ------
,.etlae UJ111&lı icap etmektedir. Fran&ız tiaatrosu 

la itibarla lapanyamn da mu· HALK OPBRET1 
vafık MY&P yereceli bekleniyor. 

1 
; \ 
! \ 

Fna .. ınm yardımı meselesine Bayramda ller / -. 

Si:l_ pllnoe, lnıiltere, Akclenizde bir ~ 2 matine 13, ' 
teoa'f'be ağ'radığı takdirde Fran 16 da akşamları 
aamn derhal yarc:hma kopnuı 20,30 da 

HALK OPERETi 
bir talam milfkülit içerisinde ola 
bilecektir. Bu mütkülat iki tara 
fm ukerl erkim araamda ıarü . 
ftllmllttür. Bununla beraber, 
Framız bahriyesinin Bres'te ta. 
bit ahvalde bulunan ikinci filosu. 
nu, 6niimüzdeki ay Afrika suları
na ıöndermek hakkında Fransız 
Deni• bakanbtmm verdiii karar 
1 n ıi l tel' ede hoınutsuzluk uyandlT-
Jınfbr. 

"Taymiı" diyor ki: 
"Ba lıarar Frannz fara/ımn il~ 

rdf1fliz ltalmanndan dolan ten • 
lıltleri isalqe yardım eJecelttir. 
l'J'GIWa lilosa, bir~ lttılta Ceff. 
llıtıınlı ile Dalrar arcmmla ılola • 
~.,, 

Balkan devletleri ile birlikte 
~~enin, Milletler ceaıiJ.eti mi-

Bariin 13 n 16 da ..,eo-.a Ufr''· Ak· 
pr 20.30 Bay - Bayan. 

tldnd günü 13 ve 16 da Telli Tu,... 
na. Akpm 20,30 da Sevda Oteli. 

Uçttndl ıröni 13 ,.. 16 da Baı -
Btq/tlll. Akpm 20,30 da T~lll Tllrna.. 

13 ... unelerl talebe,e tenzllltlı • 
m. Glfl ıtndbleri apktır. Telefon: 
'1819. 
--~~~~~~~~~~~---

Naşit - Ertızfrııl Sadi 
BALIDB 

Ş~ TURAN Tfwtdrvuadtı 
Ba peıe saat 20,M dı 

MaU..15 te 
BABALARIN GV 

NABi 
Kayaerl btllbtlllerl ve 

ÇAM 8AICIZI 
Her tarafa tramft7 

Telefon: 22127 

Universitede S. A. N. A. T. 

Hiç bir Tahatsızlık 
yoktur 

Celal Sahirin son • • • 
şıırı 

Değerli ıair Celil Sahir ERJAmll öliiwı ilen Wrbç pn 
evnl pm1jı ıiiri eön çıkan "Peqmnbe,, - .....ıa oku lvk 

Doçentlerin terfıhi için bir 
kanun teklif edilecek 

1 Bu güzel ve içten ıelen mısralar :pm)ardır: 

Kültür Bakam Saffet Arıkan 
ıa beyanatta bulanmuftur: 

Hala ~ıers.,..,... uücuiliinı ölgün gıôi 
Bütüa acı ,Pnlerim aklımda bugün ~i. 
l~im hayata küalıün yii:üm bir Jüfün gibi 
Elli ilri yıl geçli, elli iki gün gibi. 

"Son Poata gaMtainin Zl IC.a
nunueuvel 1935 t411'İhli niialuı.ın • 
tlaki "Ortioersiteılc raltauulık" 

D.,fımyan JtDlyalantt wıçlannı tarallım, 
Ezop ıibi fenerle pdüz inıan aradım. 

atllı 7'JZl'YI olnıdUlfl. 

1 - Oniuersiteıle lıi~bir rahat 
nzlık yoktur. Vnivenifemizdeki 

Ne kendime yar oftlam, ne lıinu-.ye yaradım 
Elli ilti ~I weçti, elli iki gün gibi. · 

en kıdemli ordinaryüstm en gmç1---------------------------:1 
Balkan mektupları talebemize kadar llerka lm:mrla 

ifine devam etmektedir. 

2 --- Onfoerntemü:de yarının B 1 • • •d • d 
u~manlarını 11e prole-8rlerini teı· u garıstan iÇ 1 aresıo e 
kil etlecek olan doçentler arann 

da bir tek yabancı 1olıtur. Kadro- d "' • • k ı • k ı 
da mevcut 102 doçent lıf!milen egışı 1 er 
Türktür. Doçentlerimizin matıfla-
n 35 - 55 lira mli maat arann- Sofya, (Ozel) - Geçen eene 
dadır. Bu aylık mevzuatımızın ta- on dokuz Mayııtan aonra iktiaar 
yin dtİfİ harltlir. Mat1111alih tlo- makamına ıelen Görıiyef bükn 
çentlerimizin talihi i~n bir lıa . metinin, idare merkezini kuvvet • 
nun teltlili dertle.ıtir. lendirmek, bütçede de tuarruf 

3 - Onioerntemisıle 134 asi.- yapmak maksadiyle lljvetmif ol· 
tan ue 6 bq mistan oarl1f'. Brın - dulu Tımadu, Kırcalı, Yuka.rıcu -
lar da Wmı1en Türktilr. Ma.tak- ma v&Jiliklerini, ıeçenlerde istifa 
bel doçmtler de bunların araarr- eden Totef hüldlmeti yeniden te
dan yetiıeceklerdir. Bcılttınlık da- siı ve ihya etmİf idi. 

Balsaristan - .,.., .. - • 
.. bir ticaret ımabnlmi ,..ktı&.., 
Bu JU ........... yanda 
kılmtt ola mmakeı.t, ttsralDlaıl' 
yerde durmaktadır. Bi&, S.lpril 
taa tarafmdan ctilterilectıik iniıy• 
lifi beldiyorm; ayni -•ia, r 
ki memleket arumcla, telefon, tel
graf ve itila 9atlta nnd.Ueratılt 

taiai için ime teklif yapılacak "' 
lana, mizakerm hunn.,, 

lJobtucada toprak 
/canana 

ha gmİf bir yemin ara.ıntla •eflıİ Şimdiki K&ıeivanof b6ktmeti. 
yapabilme• için al.tan •aymnı ıene bü4ede tuarru1 maluadiyle 
lüzumu kadar çoialtmaya Ja te- bu Uç valilifi reniden liivetmit. 
ıebfnb etmitfir. A.utanlanmızın tir. Bulıariıtaacla esuen on iki 
a1fıldarı !5 - ltJ lira asli ...af viliyet vardır. Bükreı, (Ozel) - Romanya ' 
ile 50 - fO lira icref arGftftlatlar. Bunlardan UçG lltvolmmra, nm yeni Oobnıca, yani a• yurdu
Ba aYfa/Jar ,ahelı faltdim bitir iç idare makaaizmatmda memu~ muza göç etmekte olan Türkleriıt 
mif olanlara meunacdımısın uer- larm nakil ve beca.n9leri•le azil- y•aa..,akta oldukları muhite mün-
cli"-! laadlir. J• J ~ 

5 "' lert yhUnclen büYUk delfti1dlkler ham olmak pTtiyle, seçen ıen• 
An.tanlık ifinfn CIJFWfl rm ,,. olmaktMır. yapılan toprak kanunuına Rus lıü-

renm• tali.ilin 't;tr neoi deoamı ol-: 3J;mdUlk, Burcu ftllli U., Yu- kGmetl btr •ene '1.lHI 1e1ndh et ' 

dufunu da göz öriünıl• tutmalıdır. ar-- ve TıraMa ..tileri mittir. 
Nitekim flirçolı memle1ıederde ba- azlolmakta, Filibe, Kanıcaali, E. Bu kanuna ı5re, s8ç etmekte 
zı tUÜtanltıl' .m deferli profaör- Jd Zaira nlileri de ~ ol- olan Türklerin tar1alannı terci " 
lerin derJerinılm idilaıle .tm•lı maktadırlar. han hnkt\met satın a1acak ve Ro-
i~n ya hi~ ılenecelı lıaılar a "' - ~--- B l men muhacirlere tevzi edecektir. 
lık alırltıl' oe ··-'- da lalrri ola - ~vgft W D '6aridtm ru•-.. 1 b.J • Şimdiye kadar el altından saklı o-
rd ı10al·-"""· m nase w;ı.lerı ~ -.•n larak yapılmq olan büttln aatqlat 

4 - Tlrlr ellllfttlltlar dlflll'f• Sofya, (Ozel) - Moskovaclan meflahtm. 
yabancı llollaborat6r olarak 21 yenidea dinen Sov,et Ra.,.nm ------------
yarıluncı, B laborant, 5 laafane Sofra elpıi RukoHtof auetecile. 
henqirai Utıl'ılır V alrti;yle banla .. re fU beyanatta buhamnqftm'ı 
nn celbi her emtitide 6a Jıollabo- ''Mollmvadan JMİ tlönilJonnn. 
ratör ue laborant vazilaini •Bre- Sovyet lbuyaya kartı burada ol • 
bilecek TBrlı eleman bulunmama· duju gibi, orada da Bulıan.tana 
a zaruretinden ileri gelmiftir. Bu karşı aempati be.liyenler ~ktur. 
sanıretin bagiln ılalti meocat ol - Çünkü, Ruya sibi, Bulprittan 
man bunların elyeımt itlerine de- deYleti de aWla yehmcla yiiriimek. 
oam etmeleriyle ıle flelfidir. An • tedir. 
ealr kati mecburiyet olmad~a Balpriatanm 1t1lla yolunda Jü-
yabancı kollaboratllr eetirilme • rümeje azmettifi ılrülilnce, pk 
melıteılir. büyük takdir 1179mneldadır. Çin· 

Her İfİ biten yabancı 'kolla6a _ kü, bizim de dıt aiJU"•mn bü ·ı 
ratörün yerine yetifmif Tiirk aİ•· tünlüjünü, auUa ıiyuau tetldl et· 
tan ue laborantlar varilmekteılir mektedir. Bu yolda, Scnyet Rmya 
ve uerilecekfiT. ile Bulıaristan dıt ıi1ualarmm 1 

Her ne oailaıle olrına alnın varacatı hedef birdir, demektir. 
yabancı uman lıalllllllftalı lrıı• Bulgaristan ba vadide daha çok 
rantla baJıanlıfımısın ııaralmm ilerledikçe, Ruqada daha fazla 
hedefi Tilrk umanı )'diıtirmelı - sevgi ve AJtı PADM:aktır. 
teJir. Bütün letlalıarlılılar ba lae. G . K 
ti.le uannalı ~in 7"Pflrnalıtaılır. - eçmış uraniar: 
Yarının yefiflrin Türlr ôlimleri ita- 21 Klnwıunvel IHI 

file.ini tqlıil .J«ek olan huPll- Sevr muahedesini 
lıii ılOfent o• mi.tanlanmuıtlan imzalayan kalem 
be/Jeılifimis ıey ıleferli llMMlll • B.,. flil"""""8 olre Awı .. 
lan/an ilim oe metot# itibariyle .. W,._.ld A..,.,_. KolleJfııll 
zami imlaJeyi temin etmekte - miznlne Ferit,,.,.,,,.,..,.,,_ dok 

dir.,, 

Yunan bankalanndaki 
döviz mevduat 
Borıa ve Oımanlı Bankaı KMtl " 

m-llflndtn: 
Yunan bankalarmdakt emebl d& • 

,.ız veya "cha1119" mKluaıtnm dralı· 
mlye çevrllmeıd mecbari1etinl ko,.a 
1 ....... 1935 daleınecJt m11Vakka& 
kanonunun 4 fiacl mıuldal buı şart' 
1ar 4ahillnc1e ırkan Yunanh olmıyan 
eenebllerl b11 meeburfyetten l9ttsna 
etmektedir. Ba' O.dl .. ddeıdn tat 
MkabM ait elaıak ~ t Hrin· 
el leşrla 1935 tarillU braname lliztl 
ceçen ecnebilere 8 ikhtei klnan 1938 
dahil rtınlemedae bc1ar .,afrda ~ 
zıh •tdtalar1a mevc1ut1arnun ba " 
1undafa bankalara mUıteaat mecba • 
rlyetint yUklemektedlr. 

1 - ..... 1111 cl•lmedne ka
dar bankalara yatmbml e1u mnda 
atın, a.) eaı.Wye alt eı••· b.) E~ 
neblnia ırkan Yunanlı olmadttnu, c.) 
Ecne'blnln 29 temmuz 1932 tarihinde 
daimi olarak ecnebi memleekttt otu
rur butundu~anu gösterir m11dHn o 
turdata ,.eri• alt o1iah YUMn kon· 
•loslutaıulan 1ıılr ft!dlm. 

2 - Mudtln Yunanistua strlp wtr· 
ınedifhli ve ciTdlyııe ne samu girip 
ne zaman ~ıktıltnı n Yaaanlstancta 
ne kadar müddet kaldıtnn ri9terlcf 
olanık Yunan Dahiliye Nezaretinin 

Perşembe gazatesi 
Perte•benln 39 11nea ayısı dol -

,_ mbderecatlı ve bol realmll ola 
rak çıktı. 

tor ve llloıol Rı.ıcıı Tfflllı tara
fından mlJlalm! Mr ~ '""" e 
dUmlftlr. Bu laedi~ RıH ,...,,,,,,, 
Snr RllUIMdeebrl fmnıl•bıa fatj. 

""" dtllf lmlna olap il• «tıll 
,,. ••• ,_,.,,.. ,.,,.., .. - eti
..,,~ ........ 6Cr ......... 
.,,. kazanmıştır. Son samanlarda 
Kolle}e gidenler b• mq'run lrale. 
ml orada görmüılerdlr. Verdlğtmü 

ı C'Mteht1er !llerhMndeıı ahnmış \"esfka, 

B11 ayıda Mer.h11m CeW Salürta 
en son şiiri, Reşat Nurinln Salgın 1 -
IÜll1ıf romanı, Kapdemlrtn deferH ko
mik Naşide yaptığı entereMn bir re · 
pertajı -ye bir ~k delerll yazılar, re 
ilimler vardır. Ta'Vl!liye ederiz. 

haber müıahedeye mlı.tenlttlr. 

R fldnel klnun 1936 ,.,Untemeclne kr 
clar kendflerlne ibraz edfleeek lnl ve 
sikalar Uzerlne ecnebfnhl maftkkat 
kaaanunan latlsnaanulan litifacle e -
dip etllltyteefhd kestirmek t.ablan 
alt olacaktır. 

Dit ı,ıeri bakanhfmdan rinderllen 
yakandaki luh yammı bu lfte ilıtli 
vatandqlara bildiririz. 



IUı4,,. tllflbtıii oe .,,/aı 
- Sis lir.......,.,...,. w... 

mı airifliıU1 

Tabl Efendıı 

"Ulııs,, ıın tlil yazıl11n 

1 • 
ile indo - öropeen ve semitik 

diller arasında mukayese 
c.., . Dil r .riıılnin w caı rw llllııiıı ,.., ... t1m 
w h7nU olll.....,.,,. üpatulu. Ba teori7e •öre 7f'lltl• 
u.ı.r, ..... 6aıh tlill•tl• .,. ılil lamil~· ,,,,. 
1-na delalet eden .nlerin orijinde Wr ~tlalılatau .a..M ,,..,,, .... 
Ba llMile8fıf ılw .-it ölsid• om.70 h,,..M ilHre "2i 
"'1l ile Wo • -.,... oe wrtilllı tliUcr ,,,.,,,.. --.~ 
..... "'"""• .... etiitleri ,. ortqa -~ ,,,,,,,...,, 
~M. .. ....W.. Ilı )'ala ol• "'*'" üiııtlm ,_.dılll.,_ .,.,,i ,,._,,,,. ... "' •flınlanl• nep9fmiıtlj [•] ....... 
,.....,. Uiııtl.W ....,ıanMIJCI Nılı.roras. 

SOLEIL Ttirkçemr •• (Soleil) ııldmt. 
Kelime ldlaik Litincede "sal'' JUlranla ltaret ettllimla (Sel 

char. "Dictionnaire etımoloeique provençal tekiİllill de ...... 
ele lupe laline, hiatoire elet apiclir. 
mota" adlı eaercle [1] fU izah..,. Not: ı. - "Et,molope 4le 
dırı lanpe laaine" de (.al) k • 

" ... s..ı ,,...., •alla - roman: hizamda, (aeil) dea anaicn,,,....,, .,ıe1a. _ ,,,,,.,_, (DiMı) elim•i de ıöriilchi. 
,,;a.,,., l• loıin sal• 61• cowroe: lnüten Türkçede (.al) 
itlllien ... , .. ,,..,., .ı; rcmcien ......... ıelir.:_~~-!8' 
prOOCltf'll lsllllme • • .al qai melojik teldiae .._..... 
ıaroll ........ ,.,. ra"'-e _,_ bulunalım: 

oaat et en c_,.,.... (1) (2) (1) (4) 
AJDi eeeria 909 maca ..fifa • ot + Ol + ol + ol 

11Dda .. 561 Wlm•bdn .. .,,.,, (1) °'' IGlkttlr. Sarada 
_,,.., DiC' aalamlanm sleterdl- ten alman mefhumla "iMi 
ii siridlr. Bu anfama 10D eatır- Jlkeeldik, MDJlrlUk, iN.-
ian tiJleclir: lmclnt,, ifade ecl•. 

•n.,, .... .-'• ,,.,......., ı. <., o.: Gardljlimtbı ılW 
r,,,,,,_., ewı tle .al ..- la •f- meflllnmm ıenit ıat.ada teceı• 
ra ,..... iıwlo • ..ropi.,. '• al Mldirir . 
..ı.a....,, (1) Of· Gene slrclQlmls 

ııo ... aa,.faam ...... W ...._ tamaelar n ili" lell 
çokaMBslfteaeoma•...u.,. 
ne ,...c rien fllffrrner" deailmek-
teü. 

fflffilre ,. ........ ~· ........ a. ....... il&·~1ı1ı111111ı.,.... .. 
anaı aJlfumda 5am.c. "So • 
leil" W.ııialn karphldanm .. ....,... la..,., .... , __ ,_-~ 
baflıls a1tm• topladılı Sllmerce 
kik •• .a.1erin Wf•l slDet •• 

Solq • Sol.a: "ıt•lı ...... ,.. 
...... oW •'• acb''oı.ki 
taMI o ohje "....,- tir. 

No1: 1. - • _.., .... ------
r..ı.,) Wta.u; ..., .w.; •• 
..... kkmmdaa b••i1le 
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Adanada atletizm 
Ad~na ( Ozel) - Mektepler i

çin Çukurova atletizm heyeti bir 
koşu terli p etti. Bundan da mak -
sat gençleri atletik sporlara teş -
vik eylemekten ibaretti. Çok de -
rin bir alaka ile karşılanan bu ko
şularda vali e'Fvfik Baysal, bele -
diye reisi Turhan Cemal Beriker, 
fırka er kam harbiye reisi, maa • 
rif müdürü Yunus Kazım ve mek
tep müdürleri ve muallimleri ha· 
zır bulundular. 

Evvela atletler bir geçit resmi 
yaptılar., Atletizm heyeti reisi ta
rafından söylenen birkaç sözü 
dinlediler. 

Kızlar arasında 50 metrelik hir 
koşu yapıldı. Ticaret mektebin -
den Hikmet kazandı. Yine kızlar 
arasınCla 50X4 bayrak yanşı ya -
pıldı. Bunu kız lisesi takımı kazan 
&'.. 

Erkekler arasında yapılan 1000 
metre koşuyu muallim mektebin· 
den Yusuf, 200 metreyi orta mek
tepten Nedim. 400 metreyi lise -
den Hasan, 800 metreyi erkek mu 
allimden 'Bürhan, 1500 metre mu
kavemet koşusunu orta mektepten 
Cevdet kazandılar. 

Uç adımdla erkek lisesinden 
Hasan 12,30 atlıyarak birinci gel 
di. 

Tek aaımda liseden Nail 5,58 
tılara~ bzandı. Gül • 

le atma k muallimden Ni
zamcddin 10,20 attı , birinci ol • 

.du. 
Puvan hesabile erkek muallim 

birinci (38) : erkek lisesi ikinci 
(24); orta mektep üçüncü (19) 
geldiler. 

Vali Tevfik Hadi Baysal saha
ya gelerek koşuculara kazandık • 
ları vazolan verdi ve gençlerimi

• bu sporlara çok ehemmiyet 
ermelerini söyledi. Bu koşulara 

120 atlet iştirak etti. Alınan dere
ler İstanbul ve Ankaradan son 
üçüncü gelmektedir. 

FUTiOL. 
Adana, (Özel) - Şehir tiyatro

su saha komitesi futbolcuları ye -
niden faaliyete sevkeylemek mak
sadile bir maç tertip etti. 

Bu hafta Toros sporla - Adana 
idman yurdu karşılaşa caklardı bu 
nun çok heyecanlı olacağı belli i
di. ldman yurdu lstanbul-Soprla 
3 3 berabere kalmıştı. Muntaza . 
man çah~mı~tı. 

Toros spor i<::e Diyarbekir ve 
Konya şamµ :yonlarını yendikten 
sonra Istanbula Türkiye birincilik 
leri için gitmişti. Bir talihsizlil\ 
neticesi olarak Fenerbahçe ile 
karşılaşmış, büyük bir sayı farkile 
yenilmesine rağmen İstanbulluları 
oyunlanm beğendirmiştir.,, Son 
zamanlarda en kiynıetli beş oyun 
cusu ayrıldığından zayif düştüğü 
kanaati vardı. 

Maça saat 14,30 da başlandı. O 
yun çok seri oldu. Sarı ıa~ivert 

fonnalı Toroslular beşinci daki -
kada bir sayı çıkardılar. ldıman 
yurdu topu taca, kornere atmak 
suretile birçok sayılara mani ol • 
du. 

Oyun tam manasiyle Torosun 
hakimiyeti altında cereyan et -
ti. ve 30 uncu 35 inci dakikalarda 
iki sayı daha kaydettiler. ldm:ın 
yurdunun meşhur oyunculan i -
kinci devreye büyük bir ümitle 
girdiler. • 

30 uncu dakikada bir sayı çı • 
kardılar, çok geçmeden bir sayı 
daha yaptılar. Bu sayılara sebep 
Torosun temiz açık oyununu bı
rakarak müdafaaya çekilir gibi ha 
reket etmesidir. Oyunun bitmesi
ne beş dakika kala Torosspor bir 
sayı daha yaparak 4-2 gibi mühim 
bir netice alarak sahadan ayrıl -
dr. 

Önümüzdeki hafta Seyhan - A -
danasporla - Toros spor karşıla -
şacaklardır. Kazanan takıma ku. 
pa verilecektir. 

ESKi OYUNCU 

te: Seyhan valisi atletlere vazolannı verdikten 8onra. Altta Adana 
kız 1-..<ıesi atletleri. 

n 19!5 tarihli •ayılannda r•k""f 

(1) A. Ernout ve A. Meillet taralın
l/0Zll11Uflır. 

fJ) Radlof, IY. '"Saov, Kovbal, Şor 

lehçeleri.,, 
(3) Tuhfe-tül-zekiye. 
(1) Radlof. iV. '"Kazan lehçe•f' 
(5) Rtullof, iV. •Baraba lehçesr• 
(6). Radlof, IV. '"Şor lehçt'8f', 

incelik ve çeviklik 
Kadın vücutlarında ahen

gi temin için çalışma 
şekilleri 

Beden güzelliğini temin 
yolunda yapılan çalışma -
Jar gün ~ hır;!an • 
maktadır. Bu hususta en 
ileri giden memleket Al -
manyadır. Bu gördüğünüz 
resimleri basan spor mec
muası şu satrrlan yazıyor: 

Bu genç sporcular, haya
tı güzelliğini teneffüs et ~ 
miyorlar mr? Vücutların .. 
da ve hareketlerindeki a
henk kadın güzelliğinin 
bir ömeğiciıir. 

Bu genç kız1ar adalele
rini ıslah etmekle güzellik
lerini de tekamül ettirmi~ 
oluyorlar. lkisi akordeon 
ahengile jimnastik yapı • 
yor diğerleri asıl spor ha
reketlerile atletik vücut -
lannm inceliğini ve çevik-
liğini kıymetlendirmeye ~.alışyorlar. 

Bu haf ta ki lik maçları 1 

Bu hafta yapılacak lik maç -l 
lan, için futbol heyetinin progra • 
mmı aşağıya koj uyonız. 

Bu hafta gene üç sahaia maç
lara devam edilecektir. Yalnız Be 
şiktaş, 

- lstanbulspor maçı Beşikta • 
şın Yunanistan seyahati münase -
betiyle tehir edilmiştir. 
28 - 12 - 935 CUMARTESi YA
PILACAK iLK MAÇLARI (8) 

TAKIMLARI 
Fener stadı: 

Alan gözcü&ü: Halit Ozbaykal 
Fene~bahçe - Hilal B takımlan 
saat 15 hakem Halit Ozbaykal. 

Şeref stadı: 

Alan gözcüsü Feridun Kılıç 
.Süleymaniye - Topkapr B ta-

kınılan saat: 13,30 hakem Feri -
dün Kılıç, 

Anadolu - Eyüp B takımlan 
saat 15 hakem Tahsin. 

Taks· 

Alan gözcüsü: Samim Talu 
Güneş - Beykoz B talamlan 

saat 13,30 hakem Samim Talu. 
Fener stadı: 
Alan gözcüsü: Kadri Celal 

Beylerbeyi - Doğanspôr A ta
kınılan saat 14,30 hakem Adnan 
Akın. 

Yan hakemleri: izzet, Asaf, 
Rıfkı 
Şeref stadı: 

Alan gözcüsü: Muhtar 
Beylerbeyi K Doğanspor A ta 

kımlan saat 11 hakem Hal:t Ga -
lip 

Süleymaniye - Topkapı A ta -
knnları saat 12,45 hakem Ahmet 
Göğdün. 

Yan hakemleri: Samim Talu, 
Feridun Kılıç. 

Eyüp - Anadolu A takımları 
saat: 14,30 hakem Suphi Batur. 

Berlin ol" mpiyadına 
iştirak edecekler 
1936 Berlin <.1i:.. lanna 25 mil • 

letin ittirak edecefi tahmin edilmek • 
tedir. 

Alman olimpiyat komitesine pm • 
diye kadar 15 memleket ittirak edece • 
ğini bildirmittir. Bunlar da sıraaile: 

Avusturya, Bulgaristan, Mısır, Ea • 
tonya, Amerika, Fin!:ndiya, Hayti, Hin· 
distan, İtalya, Japonya, NorYeç, Pena. 
Polonya, çe tıve ı. :. 

tıtirak etmemefe karar vermif o • 
lan Fran~Jnın bu kararını deiiıtıre • 
ceği kuvvetle m•·!r•.:·mcldir. 

haddin Uluöz. 
Taksim stadı: 
Yan gözcüsü: Saim Turgut 
Feneryılmaz - Sumer A takım 

la~ saat 11 hakem Saim Turgut. 
Güneş - Beykoz A taknnlan 

saat 12,45 hakem Sad~ Karsan. 
Yan hakemleri: Halit Ozbaykal, 
Namık. 

Galatasaray - Vefa A takım· 
lan saat 14,30 hakem Kemal Ha
lim. Yan hakemleri.: Talat · • 
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Televiziyon 

Yit başı ve yabancı gazeteler 

Benim cici Marleninı, a_rtık 
tahammülüm kalmadı! 8ir stüdyonun verdiği resimler Parisin 

muhtelif yerlerinden alındı 
Meşhur Rokfeller Marlen Ditrih ile evlenmek 

istiyor, Marlen Ditrih şart koşuyor 
Fransız gazetelerinde okudu f 

hu.uza ıöre, Fransada, P. T. T. 
Bakanbjı tarafından televizyon 
tecrübeleri yapılmıt ve muvaffa
Jayetle neticelenmiıtir. Grenel s~ 
lraimdaki bir sütudyonun verdiğ' 
?esimler Parisin muhtelif yerleri
ile konulan ahzeler tarafından 
llıükemmel bir surette alınmııtır. 
Bu huauıta en bedbin olanlar bile 
bu muvaffakiyeti takdir etmekten 
kendilerini alamamaktadırlar. 

Tecrübelerin bu derece iyi bir 
lletice verdiiini görenlerin yalnız 
bir merakı vardı: 

- Yakında televizyon ahize 
leri Hblacak mıdır? 

Senelerdenberi "Yüksek Elek-

trik Okulu,, li.boratuvannda mü • 
tevazi bir ıekilde çalıpn Bartele
mi bunun hakkında izahat verdi: 

- "ilk tecriibeler ohu çizti 
üzerinde yapılırlren birlıaç .ene 
önce bunu alfmlf çizgiye çılıar 
mqtık. Bugün yid ıehen üzerin • 
Je çalqıyonıs. Bu, büyülı bir fe -
rakkiclir. Falıat daha tamamlana
cak birçolı ifler vardır. P. T. T. 
Bakanı biu pek kıymetli tqvik 
lercle balrınııyor. Bu iti ticaret a· 
lemine vermenin henüz valıti gel
memiftir. Televizyon daha henüz 
labortıbıvarJan çılımqhr. Bunu 
telıômiil ettirmelı l&zımdır. Bunun 
için daha blrlıaç ay miiıaacle eJil
,,..liJir.,, 

Noele ve yıl 
baıına raıtlıyarı 
günler, Avrupa 
ela ve Amerika 
ela en akla gel 
miyecek ıeyleri 
ara,tırmağa yol 
açar. Gazeteler 

mecmualar, bu 
yolda arClfhrma 
larla taıarlıya 
bildikleri feyle-

işin fantezisi kifi! 

ri yazı ve re
ıimle belirtirler. 
Yan taralta gör 
düğünüz reıim. 
bu yoldaki bir o 

ra,fırmanın eıe· 

riJir. RuimJc 
gördüğünüz ka 
Jını ela, erkeğ: 
ele bir bakııta ta 

nıJığınızı umrr 
yoruz. Ya,ı yii 
:z:e yaklaıan A 
merikanın en 
zengin adamı 
Con RoltlellerlP 

Harp seyretmeğe alışı~ıı~ bir ~uharrir 
harpsizlikten şıkayetçı. 

· Entramijan gazeteıinin Asma
ra muhabiri, İtalyan ordulan ya
zı ıalonunu anlatıyor; diyor ki: 

Kendiıini dinlemek iıtiyenlere 
nıütebutıı bir muharrir hayabnı 
ıazun uzadiya söyleyip duruyordu 
kırk yıldanberi karilerine d~a 
ha?P havadisi veriyormuf. Bu ıte 
Tramuval harbine aıker olarak 
ıirıneldt! ba9lamıf, o zaman ufak 
tefik:firler yazarmıf. Bu sefer de 
Şako' dan ıelmit, Çine ıidiyor . 
IDUf. Bir telgraf alarak yolunu de
iif tinnit, Muauah limanın.• gel 
IDİf. Fakat bugünkü vazı!.~~en 
hiç de memnun değil. Ona olüler, 
yaralılar lazım. Bunl":,~1 ~u~a
J'IDC& bir buldoğ köpegı gıbı su . 

O,. aydanb~ rabnı buruıturuyor. ~ . 
di ıazeteci olan ve bir teknı~ m~ 

b. Lehlı yuzmua11na yazı yazan ır 

batı onu teselliye çalı9ıyor: O 
_ Nasıl harbedebilirler? r 

tada dütman yok ki. 
Bir lıpanyol muharrir p~r· 

maklarını çıtlatarak cevap verdı: 
_ lıin f antaziıi ki.fi! 
Bu muharrir, hiç gidip ıörme

d' i· Makalle hakkında on bet ma· 
ıc:1: yazmıf büyük takdirler ka · 
zanmıtbr. Naııl mı? Kendisin~ 
k h man pozları vererek yerlile a ra ... 

1 rin kulübeleri, katus agaç arı, 
.. 1 .. bir deve önünde fotoirafla-
o mut 1 "C h 

kt·rm·ıı Ve bun arı ep e-
rmı çe ı · 

den ıörünüıler !" diye gazetesine 
göndermif. Aramızda bulunan bir 
Miı buna bol bol ıüldü. Bu kadın 
gazeteci delildir. Tarihçidir. Her 
ıeyi ıördükten ve notlarını bitir
dikten ıonra bir kitap yazacaktır· 
Bunun için hiç yorulmadan her ta· 
rafa ıidiyor. Geçen gün bir arb. 
daıımız "Size bir genç kız ıetire
ceiim,, demiıti. Salonda hemen 
tilr hllrelM'iMf'ptenli. Meli. 

en töhretli. en 

beyenilen yılJ.z 
larclan biri olan 
Marlene Ditrihi 

leint bir balt1tta 
zimler kıravatlarını düzelttiler, tanımaz? Gaze
kumandan bryıklarmı burdu. Ge- fe okurlann göz

leri, o milyar -
derle bu yıldızın 
Tuimlerine ıık 

ıılı ilifir her hal· 
de! 

neral saçlarını düzeltti. Genç kn: 
geliyordu. Herkeı ayala kalktı. 
Bütün ıözler kapıya dikildi. Ge 
len ıenç kız, hiç de ıüzel olmr • 
yan bu tarihçi Miı idi. Daha ka • 
pıdan ıirer ıirmez herkes aldan · 
mıt olduğuna kızarak oturuverdi. Peki, bu raimcle onlar ne cliye yanyana getirilmi§?. Resmin yazr•ını birlikte okuyalım. "Holi-

En fena bir ııkıntıda bulunan ouJcla en yeni oe en orijinal bir hacliıe. Milyarder, soruyor: 
sinemacılardır. Bu zavallılar ne • - Benim cici MW. Marlenim, beni Jaha ziyaJe üzmeyiniz. Artık tahantnaiiliim kalmadı. !a7-
rede bir harp olurH, nereye bh leyiniz, ne zaman evleneceğiz nzin le? 
miktar asker ıönderiline orada Cinli cazibesini genç, ihtiya" birçolı kifiyi battan çıkarma.ğa bol bol yetecek kaJar rnrilaalaa 
bulunmaya mecburdurlar. Hem eden yıldız, ıöyle cevap veriyor: 
aıd. Yalnız otuz kilometrelikten - Deferli dostum Mi.ter "Rokleller, ne zaman mevcut milyar lannıza bir milyar ilalta iafana. 

~azla yol alamazlar. Bu hal ile nez, o zaman kocamdan bOf"llıp nzin olurum!" 
anlarında yiyecek bulundurma - Şimdi arada mevcut YGf nübetıizliğini bir tarafa bırakalım, Jiinyamn en :.:engin atlamı i~ bile, 

y •mkan yoktur. Bir otomobil H· milyarlara milyar kalmak kolay bir iı değildir. Bunun lıııa bir zamantla olmaıı imk&Mıda. Halbaki 
~: 

1

almak istediler; fakat benzin Con Roklellerin YQfl )'Üze yakl"flyor. Zaro Ağa kadar yaıaiığını ve milyarlara milyar lıatmala ımr-
erede? Bunu ordudan, hatti. pa- val.lak oldağıınu larzeclelim, o vakte eleğin Je lilm yıldızının cinli cazibuinJen' bir hayli ekai.lecelı bel

na mukabilinde, almanm ihtimali ki! Böyle düıünüliiyoT ve Marlen Ditrih reci cevabı vermiı, hayali muhal yqmif .ayılıyor! 
r k. lıte bu kötü ıerait altında lıte bir Alman mecmua.anın en akla gelmiyecek ve en mümkün olmayacak ıey olarak bultlafd 
yo d 'l b ' sinemacılar hiç de memnun eiı - fey, u • 

lerdi~ ----------------------------------------------------------------------------------

Ras Oestayı bekliyorum' 
"Kafamın bir adeti vardır: Başlığıma 

bile beyanat vermez.,, 
~~~----------

Habeıistana kartı Somali kuv-ı 
vetlerinin kumandanı General 
Graziyani'den bahseden Franaı~ 
ıazeteleri kendisinin orada çektı
ii ıüçlükleri anlatıyorlar: ~~ne • 
ral ıazetecilere tU sözlerı ıoyle -
mittir: 

"la,e merlıninulen alh yİİ% el
li lıilomefre uzalıla çarpqmaya 
mecburum. Bari yağmur yağma -
aa. .• ,, 

Gerçekten Somali toprakları 
en ziyade mütkülit gösteren yer • 
lerdir. Gölgede kırk ıekiz derece 
bir hararet altında altı yüz kilo • 

metrelik yol yapmaya çalqmak 
pek kolay bir it değildir. Sonra da 
ardı arası keıilmiyen yağmurlar 
var. Bir yandan da Raa Destanın 
lngiliz Kenyaıı köteainde Doloya 
doğru yürüdüiü de biliniyor. Ra-j 
ıın bu hareketten makHdı, hem 
Dolo havaliıindeki kuvvetleri 
meflCiç bir hale ıetirmek, hem de 
Harara giden kolun arkumı kes
mektir. General Graziyani bunun 
hakkında gazetecilere fU tözleri 
ıöylemiıtir: 

- "Raı Deılayı bekliyorum. 
Onu lıarıdamaya hazırım. Amma 

Bayram ve ydbafı ıehircleki alıı verifi arfhrml§tır. Yukarı ki reıimler dün alınmı§hr. 

ntUıl? Buna 8iiyliyemem. Ben ön
ce yapmayı ıonra ıöylemeyi ıeve
rim. Buntlan bCl§ka kalamın bir 
adeti vardır. Baılığıma bile beya-

nal vermez. 
General ltalyan erkanı harbi -

yeaine bile plinlannı bildirmiyor. 
Yı ·ı·. "Y a nız ıu emır erı verıyor: ann 

Baioa, Doloya, düıman toprakla -
nna butıiımız yere gideceksiniz. 
Sonra ne tarafa doğru hareket e
dileceğini bildireceğim,, diyor. 



Bu da Tali! J<ADlNlN GECESİ 

yük bir hızla o-e 
~ 

len otomobillr ı 

doldurduğu içi ı 

Lüsyen RevaJ'iı 
arabası da en 
arkada kalmış 
tı. Hemen atlcı 
dı. Gişeye gide 
rek müştere l 

bahs için bir bi 
let aldı. Üç türlü at üzenn~ uy:u 1 
j."acaktr. Fakat kazanan numal'a -
lardan biirncisi dört, ikincisi on, 
üçüncüsü yedi.. çıktı. Üç numara 
hiç bir şey kazanmamıştı. Lüs · 
yen' in biraz cam sıkıldı: 

- Hadi ordan sen de, böyle 
kötü günde iş mi olur? 

Diyerek yürümeye başladı. 
Birdenbire karısmôan aldığı tel . 
graf aklına geldi. Kansı kızile 
birlikte Biariç'te idi. Bu sabah 
Parise gelecek olan trende yer bu
lamadğmı, hareketini aynca bil -
direceğini yazıyordu. Bir ·daki!Ca 
bunu düşünaükten sonra omuzla · 
nnı kaldırarak ağır ağır yürüdü. 
Etrafına bakıyor, tanıdık bir çeh 
re arıyordu. Dalgın dalgın gide • 
rek ceplerinde bir lrurşun kalem 
arıyorken yanş biletini çıkararak 
şöyle yanın bir göz gezdirip hay
retle bağırru: 

- Vay canına! Kazanmışım 
be! .. Numaram üç değil oörtmüş !. 
Ben de az sersem değilmişim! 

Gişeye koştu. Kazandığı üç yüz 
kırk dokuz frangı aldı. Saymaya 
başladı. Bu sırada yanında prog
ramı tetkik eden güzel bir kadın 
gördü. Bu hafif, kumral, sevimli 
bir kadındı. Omuzlan üzerine ih 
malli bir surette bir tilki buva at • 
mıştr. Lüsyene bir baktı. İkisinin 
de bakışlan birleşti. Kadın gülüm 
sedi. lıüsyen söyleniyordu: 

- Bu çehreyi bir yerde gördüm 
amma, nerede? 

Kadın uzaklaşırken o da hiç te
reddüde lüzum görmeaen yanına 
sokuldu. Birlikte bir şampanya 
içmeyi kabul ettirmek için pek te 
güçlük çekmedi. Bugün zannmm 
aksine olarak talihi adamakılh iş
liyordu. Kadının teşviki üzerine 
daha iki bilet aldı. İkisinde de ka 
zandr. Cebinde on bin frangı ol· 
muştu. Bunu kadınla birlikte ye
yecekti. Önce Armenovil'de bir 
çay içmeyi, sonra yemek yemeyi 
teklif etti. Bunlar bittikten sonra 
eğleneceklerdi. Kadın onun par · 
mağındaki yüzüğe bakarak kan 
sının ne diyeceğini sordu. Lüsyen 
omuzlarını kaldırarak cevap ver -
di: 

- Adam siz def O Pariste de· 
ğil. Ben şimdi bekar derneğim. 

Çıktılar. Kadın Biariç'den gel· 
diğini söyledi. 

- Ya öyle mi? On beş gün ön 
ce ben de orada idim. Sizi ilk gö· 
rüşte tamdım. Sebepsiz değilmiş. 
Orada gördüm demek. 

- Ya, ben de şimdi hatırlıyo • 
rum. 

Bulunduğu otelin ismini söy · 
ledi. Tamam Lüsyen de kansı ve 
kızile o otele inmişlerdi. Kadının 
adı Simon'du. Lüsyen apartımanı 
na götürdü. Geceyi pek neş'eli 
geçirdiler. Sabaha kadar geveze 
lik edip durdular. KanJ11 onırrı t :ı-

Fransızcadan 
ISTANBUL - 18 dans musikisi ! 

(plak), 19 haberler, 19,15 "Çardaş Fürs l 
tin" opereti (plak), 20 mandolin ve gi 
tara solo, 20,30 stüdyo orkestra, caz ve 
tango grupları, 21,35 son haberler, sa· 
at 22 den sonra Anadolu . ajansımn ga 
zetelere mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

Yazan : A. C. Hölem: 17 

BOKREŞ: 364 m. - 12 piak, 12,30 
Sandu Marku orkestrası, 13,15 Spor, 
13,30 konserin devamı, H,15 haberler, 
t 4,30 konserin devamı, 18 Stefanesko 
orkeıtra11, 19 sözler 19,15 konserin de 
vamr, 20 haberler, 20,15 sözler. 20.35 

operada verilen piyesi nakil, 23,55 son 
haberler. 24 radyo · orkestrası (Veber, 
Debüai, Şarbrie v.s.), 1,05 plak konse 

Samime giyindikten sonra ye ·ı ğırdı ve kartı ona verdi. Genç•: 
mek salonuna indi ve boş bir mal damla garson bir müddet ba~ bl 
saya oturdu. Orada uzun bir bek şa vererek konuştular ve konu~ıJJ' 
leme devresi geçireceği gayri ihti ken Samimeye bakttlar. Saminıe 
yari aklından geçti. Huhlsinin gö o tarafa baktığım göstermenı~ 
rünüşü o şekilde idi ki, onunla ma için derhal başını çevirdi ve gayt1 

cera yaşıyan bir kimse, bu mace ihtiyari çantasını açarak dudl~ 
ranın evvelinden düşünülmüş im boyasını ve küçük aynasını ç1k8f 
kanlar dairesinde gelip geçeceği· dı, dudaklannı boyamağa başlı' 
ni hesaba katamazdr. Huhlsi ~a· dr. Boyanırken: 
mim eye bir yığın tesadifler ve si.lr - "Yağmurdan ka~ayım der' 
prizlerle dolu bir inc.:an gibi görii ken galiba doluya tutuluyorunt·ıt 
nüyordu. Faka.t Samime bu hali diyordu. ri. 

BUDAPEŞTE: 550 m. _ 18 Çocuk Hullısinin züppeliğine atfedemi · Garson, devamlı müşterisinin.e111 
şarkıları (piyano ile). 18.25 spor, ıs, yor, onda hayattan zevkalmağa rini bol bahşiş mukabilinde na'11 
40 çingene müziği, 19,45 konferans. 20. göre ayar edilmiş bir fevkalade · yerine getirdiğini gösteren bir tB 

tıhinat!u uansediyorau . 15 plak. 21.15 dış siyasaya bakış, 21 ,35 lik buluyordu. vırla kartı aldı, Samimenin ma...111 

_ Gerçekten şansın bir bari · Listin tanınmamış eserlerinden pan;a Samime bir kere daha anladı sına yaklaştı ve kimseye belli et' 
lar, 22,30 buz hokey maçını nakil, 23,10 k' H lft · ·1 k h' b" d ·· · b k O kadır. Olur şey degıv"l ! ·ı u sı ı e yaşama ıç ır za me en masanın uzerıne ıra ap 
haberler 23.30 senfonik konser (Lehar, 

- Sahi mi söylüyorsun? Guno, Kalman, Toselli, Abraham v. s .) man iç sıkıcı bir hayat olamaz. radan uzaklaştı. 
- Elbette. Bir taşla kaç kuş 24 ingilizce konferans. Kadın bu gibi düşüncelere da Kartın üzerinde "M. Rıfki,, y9 

vurdun? Ya kadınlar! Kadmlann r-----...----..---111! !arak y~vaş yavaş yemeğini bitir zılrydr. Samime kartın arkasınl 
hiç de talihi yok. 0ama Cruno.rtt>aı di ve ondan sonra etrafına bakın haktr. Orada ynzrlı olan şu satı( 

Lüsyen yerinden kalktı: Takvim 1 ı. KAnun 8 L ru.nun dr. !arı okudu: 
_ Eh artık kifi ! ======t 1 şevval 2 şevvaı Birdenbire hafif bir surette sar "Çok muhterem hanım efend~ 

-Neo,gücendinmi?lştesiz . ~:::~u 1~!~ ı~'.!~ sıldı: 1 Güzelliğinize hayran olan bit 
ler böylesiniz. Hep kendilerinden Sabah namazı 6,1 6 616 Karşısında biraz yana düşen ına zavallının kendisini size takdiJ11 
bahsedilmesini istersinz. Kadın • Otıe namazı 12 l!i 12.ıs sa.lardan birisinde dün akşamki etmesine lütfen mü~aadehuyunı · 

lklndt nama&J 14,3~ 1436 1 k b · ı· d t S ., !ara hiç bir hak vermezsiniz. Bu A.Jqam nanıuı 16,46 16:47 so u enız ı genç a am o ru · nuı:. izinle tanışmayı bütün me' 
sabah ne kadar canım sıkılmıştı! Yataı namazı 1826 18,26 yordu. Genç. ateşli kara gözlerini cudiyetimle arzu ediyormn. Buna 
Trenden inerken bir adam gör • y!i"':~gtınıerı 5 37 ~~~ bir an bile kadrnda.n ayırmıyor · nail olmak için böyle bir yoldaıt 
düm karısını aramaya gelmişti. Yılın kalan gtl.nlerı 36~ 2 du. gitme~e mecbur kaldım, kusunt ' 
Halbuki kadın geceyi bir işrkile 1---------------...ı Samime neden olduğunu ve ne mu affediniz.,, 
geçirmişti. • B O R S A • reden geldiğini bilmeden tuhaf Samime bu satırları okuduktsıt 

- Sen gece tren de mi idin? 26 12 9 35 bir düşünceye daldı: sonra karşrsmda oturan o gence 
Tren kalabalık mı idi. - • """ ~ - "Hayatta geçen en tatlı an bir nazar fırlattı. Yabancı bir a • 

- Hayır, vagonlar hemen de liı.uU&rmda Jlldu tpnıW olaıılaı, u.u . lar bile geçicidir, bir kere daha damdan öyle bir kart aldıg~ınıtı 
rl.Dde muamele (ÖttnJercUr. ft.ak•ttı•ar - 1 d d" 

boş denecek bir halde idi. ı.ı upunı •tat nyatıanda. yaşam amaz.,, e 1• o kartı okuduğuna ve hiddetle red 
- Sen mevkiini önceden mi te·u·----- l'tukut Ayni zamanda, bu gibi felsefi dederek yırtıp atmadığına hay · 

min etmiştin? • Londra ııw - • Vlylllı u •. - 1 mülahazalara dalmasını çok ga · retten kendisini alamadı. Sanki 
_ Buna luzu'" m yoktu. Çünkü * r-iuyoo i 26. - * Maı;!tıd 17 - rip buldu. senelerdenberi o tarakta bezi olaJ' 

• Patis 167. 00 * Berllo :sır. - B 1 k d d b } 
koskoca vagonda dört kişi idik. • Mllinrı 110, - • Vu$on cı1. - u ara 1 cazban ans ava arı bir kadın imiş gibi Hareke ~öışf 

Lüsyen kansının telgrafını dü * Brü~ae &'\. - • Badape~t· 25 - çalmağa başladı. Dans parçalannın ne, böyle bir vaziyeti gayet tabii 
• Attaa 14. - • Bütre$ ıl'. - ı misralarmı boru ile halka anlat · İ"' 

·· d.. S a ndaki kadına bulmasına bı'r maA naA veremedı'. ı• şun u. onra Y nı • C'eaenr •14 •• • Bctgrad -~4• - mağa çalışan cazband "Spiker,
1 

i 
sordu: • Sot1• ıs. - ~ Yotohım~ Js. - . ı faalı"yete geçtı'. tiyari haricinde kalan bir kuvve· * Amırtrd• , s.;ı, - • Altın <145, - ,, 

- Beim kanını tanır mısın? • Pr1ı 96 _ • Mecld.ly~ 53. _ Samime tekrar karşısındaki tin kendisini sevk ve idare etme!\ 
- Tabii tanının. Onu bir genç • Stothoım 3ı, -· • R~nkaoı t3s -

1 
gence baktı: o hiç vaziyetini boz te olduğunu düşünerek yine müte 

ile bir kaç defa gazinoda dansta Çekl'!r mamrş, mütemadiyen kendisine selli oldu! 
gördüm. I • Londra oı9.'0 • Stothl ırı J. mo 1 bakıyordu. Masasında hermutat Kadın garsonu çağtrdı hesab1 . 

K"f" k"f" 1 • f'\nyor 0.79H • Vlyır. 4.'Utl8 •• d" k lk O ·· 
- a ı, a ı... • Parts "ı.011 • Madrtd s.81~0 bir kadeh limonlu votka duruyor nı gor u ve a tı. tel bahçe!! 
Kadından aynldrktan sonra * Mııtao 9.8790 • Rerıın ı.9~2~ du. nin yokuşlu yolunu tutarak hahçe 

evine gı"tmek istemedi. Kapıcıdan * Brllkse 
4
•
7

IN • var~on 4·'125 Huhisiden hiç eser yoktu. Sa kapısmn önüne geldi. Şoförlerin: 
• Atin~ •43lt~ • Budıpesı · 4.~S.tO _ 

çekiniyordu. İşittiği sözler de ca· • ceam• ı.wo • Bükrc• 1118.1111 mimenin kibir ve gururu yavaş ya - "Taksi, hanım efendi!,, da· 
mm pek srkmıştr. Bir berbere uğ - 1 • Solya 64.rnı7 • rıeııtrad . ı:r;. hS' vaş kabarmağa başladı. Harabatı vetine hiç kulak asmadan Tak5İ • 
radı traş oldu. Sonra doğruca bi.1 . 1 • Amıterdam t.177~ * Yotohı ıı 'l.775 m h . d . f k 1 k . . me dogvTU yürüd .. 

• Pm 19,'!3- • Moskov.1 1089. :tfi u arrır en ın ı am a ma ıçın u. 
rosuna gitti. Teleforıun zili şid ----E s H A M ---- ne gibi imkanlardan istifacfo ede Bahçe kapısmm önünden t,aş 
detle çalmaya başladı. Al:iz~yi ;. ı, Banhs· 9.60 _ rramvav <J,- bileceğini düşündü. Ayni zaman· lryarak kırk elli adını ilerilevin · 
kulağına yerleştirdi. 1~itiği, karı · ·•Anadolu ~s.s1 Çimento ~ 9.~o da , karşısındaki genç adamın ceye kadar dikkatle etrafına' ha · 

sının sesstli idi: . . ? E 4- Rsi;. Hıyrtyc 1 : . 1 ş Y.~:o~c~e' :::= kendisine karşı olan hareketini da kmdı. Hulusi ye r~stgelmediğine 
- Na , senmısm · ve, ya.ma- •Merke:ı:Bantas1 rıı ro Ratya • ha mi.ilayimetle ve daha hürmet · çok memnun oldu. Hatta: 

ya gelmedin mi? Nerede idin. Me u. sıgorr• - .oo ·ırt m. eaı -.- karane bir surette muhakeme et 
kt ti T de,... ·r. · Rom on t i ıı, reıeron -.-ra an ça ıyorum. ren A. 

1 .m ti. Kadınlar, sabırlr prestişkarla · -i•tikrazlar - tahviller-
ce seni bulamamak!.. Olur şey nna karşı nihayet böv. le bir his 

• lU3Tl1rk Bor.l !1.!0 ~:ıettrı~ - . - -
değil. ıı 23.~o rramvaı Jı.ro beslemekte ekseriya {:ok gecik · 

_Dün canım çok sıkılını~tı. Si· . m 14.-- ıtıhum ıı - mezler. Samime, yüzi.i sol~n, ka 
kl"be gı"ttı·m Bu'"ıriı"k J ı;tıkrhıDahlll ı Q9 - * Anadolu ı u vo nemaya sonra u · J • ra gözlü gence bakarak gu'"li.imse • lrr;ul ıstlkraı• rı~ 00 Aoadolıı 1 ı 43, '() -

bir oyun vardı. Sabaha kadar ·Jy - ıots ,,., ,, w. Aııadoıo ııı ı.40 eli. 
nadnn ve doğruca buraya geldim.. • Sıvu-F.rzaranı 9~. * ~tli•nııı A 41ı.u Genç adam kendinden geçti, 

Fakat Lüsyen karısına karşı 1 :;:;;;; __ .._._.._ __ ;;;;;;i;;; ______ .__.._..,..;: hasır koltuğunda sağa. sola krmrl 

d f · t" d k l kt 1 da kaybedenler pek çoktu. Ben mü a aa vazıye m e a nıa a 1 cianmağa, koltuğu ileri geri itme 
k ld H h .. t" bir kaç frank kazandım. Şimdi, 

sı ı ı. emen ucuma geç ı: ğe başladı. Çapkınlığa alışkın o 
- Ya sen? Bu kalabalık tren doğru söylediğin için, o, çok be - !anlara has olan cesaretle hemen 

1 d d. ' B" k d g" endigı" · n astragan mantoyu sana masa ı a ne ır. ır nr a !l!5!m o kadtmn yamna gitmek istediği an 
t 1 ld. v ı h t dt · hediye edeceg"' im. Haydi bürov. a ren e ge ı. agon arm . oş o ı Iaşılryordu. 

ğunu söyledi. Haydi bakalım doğ gel. Kürkçüye birlikte gidelim. Fakat, her nedense buna cesa -
·· ı Nasıl hoşuna gı'tti mi? 

nısunu soy e. ret edemedi. lhtimalki yanıldığı -
- Evvelki gün kızımızın bü Telefonu kapadı. Fakat alnın nr, Samimenin kendisine rleği]. 

yük bir harareti vardı. Bu hal ile dan iri ter tan~leri düşüyordu. başkasına bakıp gülümsediğ-ini 
trene binmek istemedim. Dok~or Haklt değil mi 7 Bir taraftan ka · zannetti. Bununla beraber, yine 
getirdim. Hazimsizlikten ileri p.:el· rısına söylediği yalanı yutturmak, cesareti elden bırakmıyarak yele I 
diğini söyledi. Sonra iyileşti. Hen bir taraftan da kanı;ınm yalanım j!inin üst cehinde sıkıştrrıh duıan 
de akşam trenine bindim. Bu sa- bile bile yutmak pek kolay iş de· dolma kalemini çıkardı. Portf e -
bah gelip sana güzel bir sürpıiz ğildi. Boğulmaması da büyük bir ninden bir kart aldı, üzerine bir 
yapmak istedim. talih işi idi. kaç satır yazdı. 

- Doğru mu söylüyorsun? Ne Kendi kendine söyleniyordu: Onun bu hareketlerini uzaktan 
de olsa yine kabahatlisin. BPni - Bugün kötü gündür dedi~im seyreden Samime meraka düştü. 
yalnız bırakmak iyi bir şey değil hiç de doğru değil. Gerçekten hü- Kendi kencline: 
di. Şeytana uydum amma ne ise yük şansım varmış. Bir taşla kaç - "Acaba ne yazd:r?,, Diye cfü 
vine benim talihim varmış. Oyun· kuş vunnu oldum! sünürken en 

- "Şayet gelirde, beni bula • 
mazsa, oh ne iyi olacak !,1 diy~ 

pek sevindi. 

Aradan bir iki dakika geçme · 
den genç adam arkasından yeti~ 
ti. Hızlı yürüdüğü için biraz soltl 
yordu. 

Samime onu yanında görünce 
durdu. Genr adam hemen kendi · 
sini bir kere de ~ifahcn takdim e· • 
derek dedi ki: 

- "İsmim Rı!kr, hanım efendi. 
Müsaade ederseniz, yalmz başı • 
nıza geçirdiğiniz bu akşamınıza 
bira.ı neşe vermek için naçiz hiz · 
metlerimi arzedeceğiın.,, 

Rıfkı bu sözleri söylerken icap 
ettiği kadar, sırıttı. 

Samime fevkalade ciddi bir ta 
vır takınarak cevap verdi: 

- "Bu hareketinizi küstahlığı'" 
mza verecek olursa.m siız de b• • 
nim kusuruma bakmayınız. Yal • 
nrz kalacağımı ne biliyorsunuz!,, 

- Biliyorum, hanını efendi. 
Çünkü bu akşam Hulitsi beyi bek 
lediniz1 gelmedi.,, 



ı' 

f Diyarbekir Halkevi 
nasıl çalışıyor? 

Köylü arasındaki 
mükafat 

müsabakalarda 
öküz d"~•,'"'1 

Diyarbckir Hall:.evln de c:,.ılan kn-z" ır.or,..~4İ 
-~ 

Diyarbekir, ( Ozel) - Diyarbe-
kir Halkevi ilk açılan on <lr0rt 
li.aikevinden biridtlr. Zengin bir 
kültür kaynağı olan Di~·arbekir -
de, HalkeYi çalışmaları çok ve -
l'irnli sonuçlar vermiştir. Dokuz 
§'Ubesile ,.e çok kuvvetli eleman -
lanıe ~ahşan bu Halkcvinin bu 
bir kaç yıl içinde y~ıptığ1 i~leı i ~I· 
1'3. ile yazıyoruz:. 

Diyarbekir köylülerinin dilini 
\le lehçesini düzeltmek ve keneli -
lerine yurt.bilgisi öğretmek mak • 
Sadile Halkevi iki yıldan beri Di
J'arbekire bağlı köylerde ( Oz 
!Urkçe) ile (Yurdhilgisi) müsa -
Uakalan acını~ \'e J 30 köylüye öz 
·rorkce Ye~ lel~cesi düzgün 15t1 J 
l,öyıtlye de yur.d bilgisi öğretmiş -

·;,._ Her yıl ~ıayıs ayr son~~a j:a i 
~Vrfi bu .rtnisaliakularda b.ırıncı · ' 
lik 'kazananlara. dört öldiz, ikinci
lik kaıananlara iki öküz, üçiincü
Hik kazananlara bir öi.iz, ikrami
j•e verilmi..: dig-erlerine ele ehli -

~' 

Yetlerine göre yirmişer lil'acfo.ı! 
beş liraya kadar para ikramiye]e. 
ti verilmiştir. 

Halkevi ~imdive kadar h:ılkın 
~ . 

bilgisini aıttımınk i<:in yüze ya · 
kın konferans ve nutuk Yerdir -
ı11t~tir. 

Temsil şube$İ ~imdiye kadar 
elliden fazla müsamere venni~ Ye 
bu müsamerelerde I\nhraman1 A· 
kın, Ozyurt, Uyanış, Ma'\ı;, yıldt· 
tun, Şeriye mahkemesi, His!:'ei ~:ı· 
:ı?ia, İstiklal, Baykuş, Canavar, gi· 
hi piyesler temsil etmiştir. 

Güzel sanatlar şubesi, Ha1ke . 
\linin en verimli ve özlü çah~:.m 
bir şubesidir. Bu şube, Ifalkevi -
t1in yeni açıldığı sıralnrdn, Diyar
bekir tür'hiilerini toplayarak, hal 
ka on beşg ünde bir konser ver ~ 
tni~tir. Şimdi de, çok kiyınetli on 
beş müzisiyenden teşkil ettiği bir 
orkestra ile eYrensel müsikiyi, 
Yaymaya ve şartla yeni bir mu:::i
ki hevesi uyandırmayn başlamış · 
hr. Bn orkestrayı kfütür genel iş. 
Pekterlerinden B. Tolunay kur · 
muş \·e organize etmiştir. Geçen 
seneden itibaren kurul:ın orkestra 
~imdiye kadar on beş ~onscr ~re~·
ıniştir. Bu orkestra D1yarbekır ı
~in büyük bir kazançtır. 

Halkevinin içtimai yard1m c;u
be5j, şimdiye kadar 300 yokc;ul ve 
:ı-etim çocuğu elbise ve ayak~hı 
geydirmiş, köylere doktorlar gon
dererek hasta köylüleri muayene 
~e teda~i ettirıni~. 500 köyHi ço
cuğuna çfoek a~ı~ vurdurmu§, ki
ttin a!prin gibi ilaçlar ' aihtmr~ -
tn-. Bu mıbe bu sene de Ha.lkevm
qe bir trahom muayene ve tedavi 
~\·i açarak tralıom1a mikadele et. 

Diyarbekir Hallıevi baıkanı 
Cahit Çubuk,u 

mi~tir. Göz hastalıkları mütehas 
~ıs; doktor binbaşı Şevketin ida
ı·c·sinde yapılan bu mücadelede 
ırıü hasta tedavi altma alınmış 

,.e kendilerine parasız ilaç dağı · 
tılmıştır. 

Spor şubesi, Diyarbekirc!~ mev .. 
cut bulunan Ay, Yıldrz ve Boz -
kurt kulüpl.crinin tcknil~ idares:n
de c:alrşmal:ın ve ilerlemeleri için 
mfüah:ıkalar açmıştır. 

Köylüler ~ubesi, Diyarbekirin 
birçok köylerine g;iderek, köylü • 
nlin soysal tarım ve ekonomi du · 
rumları i.izGr:nde incelemelerde 
httlunmu~ \·e koımşma.lar yapmış
tır. Bn ~vhc hilhas...~1 köylünün eli· 
Ii üzerind~ önC!ınle çalışmakta -
r1ır. Bu YIL DeYege~idi nahiyesin
de ~eki~ l;:iiyde, lehçesi düzgün 
köylü;,ii lehc:esi bozuk köylüye 
muallhn yapmak suretile ikinci 
bir mü~ah:ıka daha açmıştır. Bu 
müsabakada birincilik kazanan -
larfo., hoc::ı Irk sapanlara ikrami -
yeler rerilecektir. 

Halkcvini.n büyük bir kütüphc.. 
nesi bir de okuma odnsı \•ardır. Bu 
kütüplı'1.ncr'!cn herkes i~tifar:~~ r-t
mektodir. 

Ha1kcYi li: an kurslarına da çok 
önem vemrnktedir. Evin Fransız
ca, !ngifo~ce, İtalyanca Ye tic:ll'i 
nıuhas(!he kursları vardır. Bu 
k"l.lrslara elli kadar heveskar dr · 
,-nm etmektedir. 

Halkevinin müze \'E' sergi şubr
si de ~ok iyi çalL5mrştlf. Bu şube 
şimdiye kadar ipekli h"Umaş, ko ~ 
za, hububat, meyve ve çiçek ser -
gileıi açmış, Diyarbekirin eski e
serlerinin f otoğraflaı-ım aldırta • 
rak iki büyük albüm ,·ücude ge • 
tirmiı~ sur üzerindeki kitabelere .. , 
ait bir eser hazırlamıştır. Bu eser 
yakında kitap h:ılinde basılıp ya
yılacaktır. 

Halkevinin bir de kadınlar der
neği vardır. Derneğin başkanı Be
hiye Baturaydırr. Bu dernek, Di • 

• 
MI 

lzmirde 

Kültürpark 
Yılbaşında temel atma 

töreni yapılıyor 
Yangın yerinde, şehrin gil'zel -

liğini berbad eden moloz yığın -
lan üzerinue yükselecek olan 
(Kültürpark) için belediye de 
humah hir ~ekilde calrnTlmakta • . - ~ 

dır. l\fo::;km'atfa mim:lr Krojef ta-
rafından huzırlanmıs olan Ki.iJtfü 
park plfrnı teksir ettirllmektedil'. 

Şehiı· meclisi üyeleriyle mimar 
ve mühendi:3lere ve ~ehircilere da. 
ğıhlacak, ki.iltürpark hakkında 
mütalea1an sorulacaktır. Musta

fabey cad<l€sinin sonundan Ame
le mahallesine, bir taraftan Bns
mane ve Alf:ancağa uzanacak o -
lan kültürpark 36,000 metre mu -
rabbalrk bir saha üzerinde ve bir 
milyon liraya yakm bir para sar
fiyle meydana gelecektir. 

Panayırı, yeni stadyumu, yüz -
me lmvuzunu, Atatürk devrim 
müzesiyle sıhhat nıüzesini, tenis 
kordları, açık tiyatro ve çocuk 
bahçelerini içine alacak olan kül
türpark temel töreni ı ikinci ka -
nunda yapılacakttr. Evvela kül -
tiirparkm iki kilometre 300 metre 
uzunlukta olan çevresine dıYar in
şa ettirilecektir. Dıvann içinde o
tomobil, motosiklet, bisiklett atlı 
ve yaya yürüyecekler için ayrı ay
n gezfati yolları olac·aktır. Dört 
kapısı bulunacak olan kültürpar -
km bu yollardaki nakil vasıtala -
rı kapılardan giriş esnasında hal
kı rahatsız etmemek için giriş 
yerlerinin altmd:ın geçecektir. 
Sıhhat müzesinin inşası ıçm 
Sıhhat ve içtimai muavenet ve -
kaleti yardımda bulunacakt1r. 

Atatürk devrim müzesi içinde 
kültür bakanlığmın yardnnı iste.. 
neceUir. (Kültürprırk) içinde ço
cuk otomobilJeri için de bir yol 
bulunacaktır., aynca etnoğrafik 
müze de inşa edilecektir. Sovyet 
Sosyalist cum nriyetleri birliği i . 
çin güzel bir paviyon, dans plat w 

formu, gazino ve lokanta, oyun 
platfornm, eğlence yerleri, köşk w 

ler, 3000 kişiyi alacak tribün, ga. 
raj ve atölye, çiçek bahçeleri çeş.. 
meler, kültfu·park'r tamamlıya -
caktır. Kültürpnrk; yıllara taksim 
edilmek surctile altr yılda inşa e
dilecektir. 

Kültürpark içinde inşa edilecek 
olan (Atatürk devrim müzesi) i
çin lzmirdeki mektepler nıüdür -
lerilc tarih öğretmenJcri hu aym 
30 uncu paz~trte:-;;i giinü f<.'.at 17 de 
belediyede bir to~Jlantı yanacak • 
1ardır. Atatürk deYrim nı Ü7e5:i e
saslarını tesbit etmek için bir ko
mite scçilnıi~tir. 

Bu komite erkek öğretmen o~m 
hı direktörü Refet T0k, krz fü:e~i 
direktörii Haydar CaP..dar, erkek 
lisesi dieklöü H 'lmi ÔzertN1, öğ • 
retmen okulu direktörü ~Tustufa 
Balahan, erkek lisesi tarih öğret -
meni Mit:ıt, erkek lisesi edebiyat 
öğretmeni Esat Çınar ve erkek 
muallim mektebi eG.ıebiyat öğret . 
meni Süleymandan te~ekkül et -
mektedir. Komite kendi aral::u1n
da toplantılar yapmaktadır. 

yarbekir kadınlarının ça~af ve 
peçeden çıkmaları için çok çalış -
mış, konferanslar vermiş ve Hal. 
kevinde büyiik toplantıhw yap -

Sinoptaki yangından 
alınan ibret dersi 

Belediye, yangın 
iarını biran önce 

-

söndürme vasıta
tamamlamahdır 

Sinoptan umumi bir görünü! 
Sinop, (Özel aytarıımzdan) - nazarı dikkati çekecek mühim 

Sinoba felaket ve dehşet veren noksanlardandır. Her ne taraftan 
son yangının ilk haberlerini teI- bakılırsa yangındaki hazil.'lıksr:u-
grafla bildimıiştim. Iırrm bu f ecaatta mühim bir his .. 

Bu mektubumu yine bu yangın s:Si olduğuna bütün Sinop halla 
üzerinde mütemmim ınalfunatı ve- görerek kanaat getirmiştir. Şim • 
recek, yazının Sinop halkında. yap di herkes pek haklı olarak bu te~ 
trğı intibalarla görülen noksan - kilatsızlığm böyle devam edip et
ları ilgili makamların öniine ser - miyeceğini birbirine sormaktadır. 

me~e ça~ac~ktır. . . .. .. Yangın zamanında esen şiddet.-
Smop ~ı. sen_~~ iki buyuk li batı karayel rüzgarı bu feci 

yangın geçırmış yuzler.ce ev ?'a~- sahneyi eski yangın yerine kadarı 
mış ve bunların. yerle.nn.e hıçbır dayattı.; eğer oralarda yakacalC 
şey koymamış hır ~ehır~ır. bir şey bulsaydı onu da bir ham .. 

Esefle kaydedenm. ki, bu son led!e yakacak ve bu harabe birkag 
~·aı!gm hudud~u eski yangın y~r misli daha artarak sefil ve peri .. 
~erı çerçeveledı. Onlar kadar bır şan vatandaslar s:ayısıru daha bir. 
yara daha açrldr. kaçyüz rakk~mı ilave olunacak .. 

Sinopta esen şidıcletli ıilzgArla- tr. - l 
rın yangınlarda yapacağr büyük _ 
tesirlere karşı koyacak en büyük Ya~gın~. ~.n eyv·eı. yet.işen ~ .. 
kuvvetin asrnnr.zın makineli teç _ nrn direhioru B~y ~lı Par ~e şuh~ 
hizatından baı;ka bir şey olmadı- başkanın Bay Rıza ıle eski eme~ 
ğma bu acr tc~rübe ne bir defa tar tulumbacılann söndürme hu • 
daha kanaat getirdik. susundald yoıı.tlnıa~{ ~ilmez ça~~ 

Şehrimiz yangın tcşkilatmaa malarmı bu~ad~ buyuk te.~ekkür-1 
ki noksanları burada yazacağım le kaydedcnm. 
beş altı sene evvel 400 liraya mal Yangm~aıı ~r~a~lara her feIAı
olan bir ·(Moto-Pomp) vardır, fa- kette oldugn gıbı yme Kızıl Aynı 
kat bu öyle bir makinedir ki Si ~ 1000 liralık yardnnı ve şefkatli 
nop belediyesinin garajında bu _ eli yeti~ti. Sinop Kızıl Ay merke
nu işletmeğc memur vaz~felendi - zinin felaketten çıkanlara yardım 
rilmiş ne bir makinisti, ne de yan ınaksadi1e aldığı tedbirler ve hnl
gm söndürmesini bilen tulonıbaç- km eşya , yiyecek ve para tebc .. r
larr Yardır. makineyi vila,~et şo - rüleri bu hayır cemiyetinin hayır. 
förü h1shelin Samiyi iF;Jetir, gün- seven üyeleri tarafından dnğıldr, 
diiz şehir bahc:elerine bakan hir rztll'ap ceken yatandaşlann acı • 
amele ile belediye i~ler·nde çalı- Iarrnı u~utturdu. 
~an üç k~y~.ü am:1enin e~ine b!rn- Yangmdan çrkanlarm mühim 
kJlmış, ~ozun ~<ı~grnsu fo ce -:ı~rn. krsmr miibadillerdir; bu za,·allı .. 
tılnuş hır tcı::kılat bu ac.~ h~kıV:a· laııı başlaı1m sokabildikleri ye • 
tın yaz11ma.sTna sehep. :n1zbm h - gane evleri de bu suretle elden 
rDl'k madilı zararla hıı·Gok \•atan- çıkmış senelerce yaziyetlerirıi dü-
rlaşm yersiz yurt.::uz ka1m;:ı$ı Yr k l 

zeltınek için çırpmnra ça r~rra • bir cocuU.un alevler ara.::mrla van 
~· · Iarile ancak rahat bir nefes ala .. 

masile netireleııen fnci ~ahnenirı 
bir daha tekerrür etmemesi arzu. 
SU'\lr. 

Ile1ediyevc :lit olan hu motörÜT' 
yangın ba~Jan~ıcmdan bir saat 
sonra işe bmılaınasr, cfo~!ruluğun:ı 
ttiivenilehilfr kaynaktan öP.rendi
ğime göre n1otöri\ i~leterek ben · 
zinin olmavıı::rndnn arı<'::ık yarırrır 
ba~ladrktan snnra terlarik edil -
me"inclenmic:: ! ~önrli.irme vasıta -
Iar111rl:ın ttı!ıınıha kadar ehemmi
''fltli olan v1 lnı1::ı ye~itin1n bele -
dive ~önrllirme teı::kilahnd'3.n ol -
m·ıdH'"r ve lwnl::ırm hlik1imP.t dai. 
relerinden ITCtİrtilrlifTj Ge aVTI<':> 

nuştır. Derneğin bu canlı çalrşma
larile, bu gün Diyarbekirde bir telç 
çarşaflı kadın kalmamıştır. 

caklan sıraca bu yangın bfüiin 
varlıklannı mahvetmiştir; tütün 
ziraatçisi olan bu bedhaht1ar bir 
senelik çalışmakla elde ettik~eri 

mahsullerini de kaybetmekle c'iiş 

tükleri fona vaziyetten ~a5km bir 
haldedirler. 

MACIT 

1 rakqada köq büroları 
Kamutaydan yeni çıkan Trak. 

ya umumi müfettişlik ve mü~avir. 
liklerinin teşkilat kadrolarmcnki 
kanuna göre Trnkyadaki köyl~ 
rimizde istihsal, s:-t·13 Ye istihlak 
tarzlarını bir nizam a!tma almak 
i~in köy büroları teşkil edilt:eek -
tir. 



Laval Fransız mecll· 
s ade lzabat verdi 

Itaıyanlar yeni model uçaklar 
hazır amak için çalı ıyorlar 

Amerikahlaı· kendilerini diğer millet- l 
lerle birllkte harbe sokacak oian 
Paris ınisakını tanımamak istiyorlar 

Paris, 26 ( A.A.) - Bakanlar 
meclisi, bu sabah Elize sarayında 
Cumurreisi Bay Lebnm'ün baş 
kalığmda toplanmıştır. 

Bay hqval, dış vaziyet hakkm· 
da izahat vermiş bilhassa Ccnev 
rede 53rfolunan mesai ile Sir Sa· 
mucl Hoare•un istifası hakkmda 
malilnıat vermiştir. 

HOKOMETE SORGU SORU
LACAK 

Parls, 26 ( Ozel) - Kabinenin 
buglliıkü toplantısı büyük bir e -
hemmiyeti haiz görülmektedir. 
Çünkü bu toplantı saylavlar kuru 
fonun yarınki içtimaındaki müza· 
kerelerin zeminini hazrrhyacak • 
tr. Saylavlar kurulunun yarınki 

müzakereleri. esnasında hükftmet, 
'dış siyasaya ait bir çok sualler 
karşısında kalacaktır. Bu sorgula
rın sol cenahtan ve bilhassa sos 
yalistleri.n liderleri bay Blum ta. -
rafından geleceği söylenmektedir. 
ZECRi TEDBiRLER ŞiDDET • 
LENMtK ZARURETINDFDIR 

Paris, 26 (A.A.) - Bu sabah· 
ki gazeteler, tekrar zecrl tedbir 
ler meselesinden bahsetme~dir • 
ler. Bu mesele hakkındaki noktai 
nazar ihtilaftan hiç de eksilmiş 
"değildir. 

B. Blum, Popuaire gazetesin -
de ~öyle yazıyor: 

paktı olmayıp bir hal'p vehim ve 
hayal inkisarı paktı olduğunu, ak 
lıselim ve normnl zihniyetle kahi
li telif bulunmadığını ilave etmiş 
tir. 

Bay Tinkham, Amekiranın hu 
paktı İtalyan - Habeş ihtilafın 
da bitaraflığı ihlal edecek şekil -
de tatbik etmekte olduğunu ve 

~akt~n ke~disinin de bir harp tPh Uçakçılık iflerine çok önem '~" ltolya.nfar, yeni 'reni mo '':erite vçaMar or'f*)l'e 6 

~esı t~ş~l etmekte bulunduğunu mek için uğTaııyorlar. Roma civarınclalti Cuilonyo denilen )'el'. lttllyanırı •·Usalt ıehrİ0 o!.aı ...ıv. 
soylemıştır. • raıi genİ§ ıahada havacılık teıiıatının meFlte%idir. Yenim,,..,. MOtlf'fle~ fm81uİ lirNtfe ,...,,.r-

Nevyork, 26 (A.A.) - Banş - ferde tecrübeden geçirilir. Ne daeceye kadar üıtün model olduğunun anlQ§ılmaıı için uğra1ılır. Cuiclo 
sever otuz kadar cemiyet azasın yada kUTulan hu•ıaiyetli bir havuz da, deni% açtıklarım denemeie m ahsu•tur. 500 metre -azunluğundak 
dan mürekkep olan ve Kolombiya bu havuzda, yeni modellerin azami hızla a"1§a ne tla«:e mü•ait da rumcla bulundukları hak1tınJa bi 
üniversitesi prfesörlerinden Bay likit edinilmeıi temine yarayan ıo n .Utan mtiltineltlf' Oflrilır. Gördü fünii~ bu resim, hu havru:Ja 7 
James Shotvell'in başkanlığı al - bir deniz uçağc modelinin tecrübeye lauır Waıtlafa ...lo .ı°"""tır. 
tında bulunan Milli Sulh Konie - ----------------------------------------ı 
ransı, kısmen Paris Misalmıa isti 
nat eden, Bay Ruzvelt'in salahi · 
yetlerini artttran ve btİ misaka 
imza koymuş olanların hak ve va
zifelerini tayin eden bir bitaraf 
lık misakını kongreye tevdi eyle · 
meğe karar vermiştir. 

Milli sulh konferansı, Cumur -
reisinden Pa.ris misakını imza et 
miş olan devletlerin ve ayni za · 
manda harpten müteessir olan bi
taraf memleketlerin hak ve vazi -
f el erini tayin edecek yeni bir mu 
ahede tanzimi için müzakelere gi-
rişmesini istiyecektir. · 

ht-<ONOMi 
Zecri tedbirler 

Mahıulleri•ız üzerine ae 
tesir yaph? 

Şarkta patlıyan silih! 
(0 ltyGM ı "°' &J 

Hüvfyetlerinin tayini.ne imkln ha 
sıl olmadan kaçma.ta muvaffak 
olan müteanular, kendisine on 
kurşun sıkmışlardır. Bunıardan 
üçü isabet etm.i§tir. 

JAPO:t. MOHROllAS LORDU 
DEetŞTl 

Tokyo, 26, (A.A.) - Viko 
Minoru Saito, mührühas lordu t 
yin edilmiştir. Mumaileyb,kanu 
nu esasiyi pek liberal bir su 
tefsir etmiş olduğundan aola 
hücuma maruz kalmış o]an K-o 
Makinis'e halef olmaktadır. 
ŞANGHA YDA ÖRFi iDARE 

1 
Y8kmda sulh olaca~a dair ------------

İtalyaya kartı zec.ri tedbirlerin 
tatbikmda ltalyadan mal alınını -
yacağı yolunda da bi! kayıt oldu
ğu malUnıdur. Bu yüzden, ltalya• 
mn zecri tedbirleri tatbik eden 
memleketlere ihracatı durmuıtur. 
İtalyanın ihraç ettiii maddeler a· 
ruuıda.,ı;eytin ze~inyafı, porta • 
kal, fındık ıibi Türkiye ihracatı• 

B. Tangyujen, bubbane~ gö
türülürken ölmüşttir. Ken<lsj ge
çenlerde şefi Ouang-Tching-Ouei 
ile birlikte istifa etmiş ve onun 
gibi nasyonalistler tarafından Ja
pon tenöıai karşıstnda milli da -
vaya ihanet etmiş olmakla itham 
edilmiş idi. 

Şanghay, 26, (.A.A) - Şan~ 
hay, Nank'in ve Hankeounun · 
1i mahallerinde örfi idare ilan e 
dilmiştir. Sebebi, ta1e~· ~steril 
rine şüpheli bir takni-i şa ıslarfl' 
iştirak etmiş olmasıdır. 

4~ "" ,, ıj\\~.ıW,r0aHirnet belirmiyor. Genev
redeki devletlerin sıkı bir ~nüt 
göstenneleri ve bay Mussolininin 
böyle bir tıesanüt karşısmda. bu 
lundı~mu kuvvetle h~etmesi 8a· 
yesinde bir uzlaşma yapılmMmr 

temenni ediyor. Ve bunun iç.in ça· 
lışmağa hazır bulunuyor. Fakat 
mütecavize karşı ~lsakma riayet 
edilmesini istiyen Milletler Cemi
yeti ile tecavüzünün mükafatım, 
menfaatlerini talep etmekte de 
vam eden Bay Mussolini arasın · 
da böyle bir uzlaşma kabil mi • 
·air? Milletler Cemiyeti hiç şi.ip -
hesiz zecri tedbirleri şiddetlen 
"dinırek mecburiyetinde kalacak · 
tır. Eğer devletler, aralanndaki 
tesanüdü muhafaza edecek olur • 
!arsa M1lletler Cemiyetinin zecri 
t~dbirleri şiddetlendirmek sureti
le yapacağı tazyik hiç bir veçhile 
bir Avrupa harbini intaç etmiye 
cektir. Ancak Habeşistana acil bir 
sulh da getirmiyecektir. Bay M us
solini, teşebbüsüne haftalarca ve 
belki de avlarca devam edecek -. ~ 

tir. 
TEVFiK ROŞTO ARAS 

DÖNERKEN 
Paris, 26 (A.A.) - Tiirkiye 

Dış tşlcri Bakatlı Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Viyanaya hareket in · 
de durakta Tiirkiyenin Paris bü 
yük elçisi B. Suat, Sovyet Rusya· 
nm Ankara büyük elçisi Bay !(a·, 
rahan ve Yu!lanistan YC Yugos -
lavyanm Pari:; elçileri taı-afımfan 
selamlanmıstıl. 
-'MER]KAA HARP TEHLlKESt 

KARŞISINDA MI? 
Vaşington, 26 ( A.A.) - Massa 

chusseis'in Cumu'ıiye~i saylavla -
nndan ve dış işleri kömisyonu a
zasından Bay Georges Ttinkham, 
Jmngreden Amerikanın Paris pak 
tından çekilmesini i::tiveceğini 

söylemiştir. 
Mumaileyh, bu paktın bir sulh 

Kadınlan her zaman çiçeklere rıen

zetirler. Yukarıda Amerikada sine -
ma artistlerinden 'Rita Kansino'yu kı§ 
sporu kostümüyle görUyoraunuz. 

• 
ru alikadar eden maddeler var-
dır. ltalya bu nevi mahsulatı zec
ri tedbirler yapan memleketlere 
'atamadığına göre yukarıya yaz • 
dığnnız mahsullerin ıatııları üze
rine ne gibi tesirler yapmıtbr? 

Alakalılarla yaptığımı?. ıörüt· 

melerde zecri tedbirlerin bu nevi 
mahsullerin ihracah üzerine bariz 
bir tesir yapmadığı anla~ılmakta
dır. Mesela: Türkiye zecri tedbir
lere iıtirak eden memleketlere 
kartı ehemmiyetli derecede porta
kal satmazdı. 

934 dıt ticaret cetvellerinde 
portakal ihracah 180 bin küsur o

larak görülmektedir. Bu ihracatın 

Tokyo, 26, ( A.A.) - Diplo -
masi çevenleri, Çin d~ işleri ba
kan muavini B. Tangyujenin öl -
düriilmesi hadıisesine büyük bir e
hemmiyet atfedilmekte ise de bu 
hadi.senin Çin.Japon münasebatı 
üzerinde akisler hasıl edeceğini 
pek zannedilmemektedir.Bununla 
beraber bu çevenler , gerek bu 
cinayetin ve ı;:erek geçenlerde Ou
ang-Tching-Ouel'ye karşı yapı -
lan suikastin muharriklerinin bu 
iki zatın Japon olmalanna ve hu 
yolda bir siynsa takibctmelerinı: 

1 düşman olan Kuomintang şefleri t 
lnrafmdlan ilham edilmiş olduğu 
mütaleasmdadırlar. 

J~PON KARARGAHINDA stfl 
BOMBA PATLADI 

Şanghay, 26, (A.A.) - .T~pcı'I 
bahriye erkanının genel karaı-gi· 
hı yakınında bir bomba patla JI1Tf 
tır. 

ŞARKI HOPEl MUHT ARlyt'l' 
ALACAK 

Pekin, 26, (A.A.) - B. Yinı!' 
youkeng, ~arki Hopei mul1 t ıı' 
konseyini , şarki Hopeiyi ınuhlşr 
hükumeti hnline getl.receğ1ni (S 

bu suretle onu snğlan11nştumı; O' 

lacağını beyan e1mi~tir. 
---~~~~----~--~----------------'"""----.-----~-----

en mühim kısmı Sovyet Ruayayla b:mirde otomobil kazası lzm;rde KııJlayın yard111'1 
Almanyaya yapılmııtır. Bu itibar- -
la zecri tedbirlerden dolayı porta- İzmir, 26 (A.A.) - Kuşad:ısi· İzmir, 26 (A.A.) - Bayrflrd 
kal ihracatımız artacak değildir. le Selçuk arasında bir tenezzüh o münasebetile lzmir kızılay cPl1

1
: 

Esasen Almanya zecri tedbirl~re tomobiliyle bir kamyon arasında 
1 

yeti tarafından yok~ul ilk okul ~~ 
ittirak etmemİ!tir. Fransa ise, por- çarpışma olm~~. Bu çarpışma- leleriyle fakirlerden iki yüz l<\ 
takalı kendi kolonilerinden temin da yolcu otomobili parça.lanmış, ye elbh~elik kumaş, entarilik. ti 

etmektedir. şoförle yolculardan bir kadm ağır yakkabı, kasket, çorap dağıtıl~~ 
. Zeytin, zeytinyağ gibi malla • diğer üc; erkekte hafif yaralan · bunlardan başka 150 lira dn J"'" 

rın şeraiti de böyledir. mışlardır. ra yardımı yapılmıştrr. ./ 

Yalnız fındık ihracatımızın J l b 1 k l le Almanyada yeni yeni aranmak~ ta ya a ı ~ ıyor 
artacağına dair ümitler vardır. ~ 

ı tadır. Hatta pek tatlı olan Amns· B~ yıl bütün yabancı tılepll' Çünkü talya zecri tedbirleri tat • • -
ya elmalan Almanyada o kadar km~tlı'-'a bilecek derec~de bol bil' 

bik eden memleketlere kartı bize .. " 
rağbet görmemiftİr. lık "IkanlmaKtadır. 

rakip olabilecek tekilde fındık ih- ~ lW 
d b be Bu nevi mallar, yeni aı-ılan Pala.mutun çifti piyasada on raç eder i. Bununla era r Tür- T O' 

h Ko··ate-- yoliyle go""nderilmekte • nışa, toriğin çiiti d'e on bes jle kiye i racatımn artmasındaki Ü • """ ~ dtf 
mitler yalnız z~cri tedbirlere bağ- dir. Yalnız ıon zamanlarda bu y'll- tuz kuruş arasınd!l $atılmakt:l ; 

G la mal gönderen ı'hracat t'"'cı'rl•rı', İşittiğimize göre Triyestcde lı değildir. eçen gün de yazdığı- ... "" blY 
Köstence yolundan tı'ka"'yet etmek- mühim bir konserve fabrika~ı, mız gibi, Türkiye portakallarına · 9"' 

1 tedl'rler. Malların Ko"'stencede ıu·· • lık almak üzere, ~ehrimizde hll' . bu sene büyük bir rağbet vardrr. • b9"' 

ı zumsuz yere fazla bekledig"i yapı- ltcı göndenniş, a~tni zaman<l:t . ~ 
· Bilhassa Almanya ve Merk~zi 1 kl ··ı·· k ] ttYı 

lan •ikayetler a~asındadır. ı an go urece vapur an ı •· ,,, _,.........:.ı~-"-'"·1 . .,,,1.,,. _ _ ...__ .,_...,oa.....""''-'....._,..._ j Avrupa memleketlerinde, ekşi ,. • - -- yesteden yola çıkarmıştır. 
portakallar istenmektedir. Türki • Türkofiıin Bükreş mümess:li ......... ~=.;....-....'--"""--........... ~--...-. ........ --

.1!.skı :ıspan1 d yıalırun ogrn pı cns 

Yuan dö Burbon kansiyle seyahat 
ederken Havai adalann:ı. çıkmı§tır. 

Y crliler prenses ile prenş büyük bir 
hSnnetle karııtamışlar ve kendilerine 
çiçeklerden, deniz kabuklarından çe • 
lcnklcr takmışlardır. 

Vede bu evsafı haiz portaka 1lar bu mesele hakkmd:ı tf'l'ı;hat11 ~- ZEHlRLENME .__ Beyoflut' 
Rize portAkaJl,..l'ıdır. Türkofisin rişmittir. Yakmda Ti.itkiye - Ro- da tlyas Çelebi mahallesinde ot 
vardrm1ariy!e Ri~e portakallarma manya arastndaki transit anlaş -1 ran Y aşarla ktırtst Zeynep yedik 
Almanyadan emin miist~rit~r hu- ması mucibin~. iltracat taciri~..;. leri p!llamut balığından zehirle 
lunmuştur D'ğer tarafbn R'ze el- nin daha büyük ko!e.ylıklar sör& mi~ler, hastahaneye kaldırıunt§ 
malan da ekşi olmaları dolayısiy- ceği ümit edUmektediT. lardır. 



Yunus dün getirildi; 
tevilen ikrar etti 

(Üsıyanı Birincide) 

pçirmfş olan Yunus, orta boylu, 
atluı yapılı, buğday benizlidir. 
Cehresi, geniş hatlıdır. Traşı uza 
DU§tL Jandarmalann 8nllaıra, el 
Itri kelepçeli olarak yürüyen Yu -
nue, çok düşünceli görünüyordu. 

Yıınus, Urküpte ele geçtiği sı 
rada sorguya çekilirken, bu işle 
~bir ilişiği olmadığım söylemiş, 
mç ortağı olduğu yolundaki iddi 
&JI kesenkes reddetmişti. Dün 1s -
tanbulda tekrar sorguya çekilir -
ken, öRce orada verdiği ifadeyi 
tekrarlamış, evvelce yakalanan 
Abdullahm suçu kendi üzerine at
tıfmı, iftira ettiğini, kendisinin 
o gece vak'a yerine gitmediğini, 
hiç bir 11yden haberi olmadığım 
aöyliyerek, bu aöılerinde ısrurla 
durmupr. Fakat, itin doğrusunu 
söylemenin hakkında daha hayır 
it olacafr, inkardan bir fayda ha
sıl olmıyacağı yolundaki sözler 
karşısında geVşemiş kısmi bir ik 
rar mahiyetinde olarak vak'a ile 
allkasmı açığa vurmuştur. 

Daha evvel burada yakalanan 
Abdullah Sultanahmet ikinci sulh 

' ceza hakimi Reşit tarafmdan sor-
guya çekildiği sırada, şöyle de · 
_; ... · 
&&1&9"1: ' 

- Bir buguk senedenberi vez -
nedar Hüseyin Hüsnü ile tanışı 
yordum. Ramazanda bir gece ba
na iftara geleceğini söylemişti. 
Buyur dedim. Askerden yeni ter 

, ' k nil edilmi§ olan Yunusla vak a a -
IDlmm gününden bir gün önce 
poetahaneye gittik. Yunusu 
Jl*-~in Hüsnü ile ta~trr -
"dmı ve veznedan o akşama ıftara 
çatır"dık. Misafirim var, gelemi · 
yece~m belki yarın akpma geli
rim, .... d~ cevap ver~I. Erteli gün 
gene p0ttanaye gittım. Yun~, ~t 
Zİlrt evde bekliyordu. Huseyın 
Btisılil)'U aldım. Eve vardık. Aşçı 
llehthet benim amcamdır. Am · 
camı y' unus, orada bizi bekliyor 
lardı. lki lira masraf ettim, iftar 
yemedi hazırlattım. Yem~ hep 
beraper ye<lik. :Mükifat, .~et 
etti. Kahveleri içtik, Hüseyın Hus-
nil pj.şirilen sade kahveyi içmeöi, 
flkerlt kahve ikram ettik. 

Evde br de köpek vardı. Bunu 
Hüseyin BU8nUnüıı Anadoluya gi 
'den ameuı bana bırakmıştı. Y ~. • 
mekten sonra, ben köpeğe bir muş 
teri çıktıfn1dan bahsedereK, kö • 
~ Ayazağaôa bekliyecek olan 
Nlico ismin(leki bu adama götür 

ti teklif ettim. Yunus, Hüseyin l:u, ben evden çıktık. Bomon-
ti Waeyonunda bir otomobile bin· 
'cll)i. Ayazaiada otomob~den in • 
Cllk. Şoföre parasını venp, sav · 

C1nn. 
Yolda giderken, Hüseyin Hüs-

ıdblün ceb!nd•ıı anabtarlan ~al • 
mak istedik. O, ortamızda otum • 

~rdu. Muvaff~k __ oı~adık. A~: 
atada 'dereye dognı merken, Hu 
l8Yin Hüsnü Nikonun nerede ol -
Cluğunu sordu. Halbuki, bizi bek
BJecek böyle bir kimse yoktu. Bu 
DU uydumı\J§tuk. ne~~e, .. kö~ 
JÜ"'mda bekliyecefini soyledik. 
Karanlıkta yürüyorduk. Anahtar
Jarı cebinden aşırmak için tekrar 
iavran(lım. Veznedar, bun':1 far· 
ketti ve mümanaat gösterdi. Bu 
lll'&da YunUB derhal cebinden 
~ ~rdı ve Hüseyin 
BUsnUntln bqma ·doğru çevire • '* aıktt Bu bir el ateşle çıkan 
1iı 1 ın bafina isabet etti. Hüse 

yin Hüsnü, hemen yere yuvarlan -
dr ve öldü. Yunus cesedi yüklen· 
di, ilerideki çalılar arasına sakla
dı. U zerine de kopardıfı otlan 
örttü. Sonra asfalt yola çıkıp bir 
otobüsle eve döndük. 

Veznedan öldürmeği Yunusla 
birlikte kararlaştırmıştık. Yunus, 
askerden yeni terhis olmuş, akra 
basından olan amcam aşçı Meh -
medin evine misafir gelmişti. Üç 
gün içinde ahbaplığımız kuvvet · 
lendi Kurduğumuz plina göre, 
Hüseyin Hüsnüden anahtarlan ça
larak, ertesi sabah postahane ka 
sasını açıp içindeki paralan ala -

C!u~y c;u;v~Nc-aioc:-cııolf 

.Al.TIN C.ÔLO' 

' , 

:=.- .. ... 
ec.ı.İtıt te.ÔpRüyt v.A.s:ıo• 

ı<Aı:ı~rO.A Mh.vo•'HAR VARO• 

caktık. Kasayı gece soymak aklr ır----------...... y • kita 1 Beyoğlu birinci aulh hukuk hôlcU. 
mızdan geçmemişti. Ben postaha- eDI p ar - !ilinden: 

neye aık sık ıtdip geldiflm lçJn, Muhayyer Devlet Basım Evi tarafından Osman ve saire ftlriti Hikmet th. 
orada akrabuı sanıyorlardı. Bun ~-~'.ı hurlaa apfrcla yazılı kitaplar da rabi•ht Kasnapaşada hacı HU.rw 
dan iatifade edecektik. Hasan Şavkı· bugün satışa çıkanlmışt1r. mahaUeeln4e ve eacWeeinde 10 Ne .. 

IC raôim Tahir uylüne açtıfl 
Tabancayı, ben amcamın ka • Ko•-- · •"'f c ı.L: h • da uhak ....ı , ... ya, kr .. ve ıtrbat ..ıu, ft • GralaE meW ile ihna• _ eaıu aaz vaa&nıa m enıaua • 

nsı Müklfattan satacağımı ileri a.m sayp def er ~ AU Bibuf. de: Müddeialeyh Tabirin ikametgllu 
sürerek almıştım. Vak'a gecesi de Ba71'&1mnı btlmr. ıs llanadoloji _Suud K.-. meçhul bulunması hasebile yirmi bq 
Yunusa vermiştim. Eve döndük - ------------- leddin. gün müddetle ilanen gıyap K. tl'bll. 
ten sonra saat iki buçukta polisle ------------- 65 Ttirk bib'iikleri ve1a TUrk ii11e karar Terilmif otctaiımctan re•. 

mll muhakeme olan 29-1-936 tarf • 
bekçi ve Hüseyin Hii&nünün kar-1.----------....... adları - ,,_... Ata. .. ıı hinde saat 14 de mahkemeye gelmer 
deşi doktor Zeki gelince, ben mi şu•• k u• te Sabf ~: V AXIT Kftap ETf - lifiniz veya vekil göndenntkliğfnls 
safirimin iftardan sonra çıkıp git- Ankara eadd..ı - ldanMI. moa111elelf gıyap kararı makamına D. 
tiğini söyledim. Beraberce Aksa· J VAKrr111 Tlrkfyenfn her tara· lwt o11nak tizere ilan olunur. (V. e, 
raydaki evlerine gittim, ailesine triyat Fabrikası 

1 

ima ı..ıu .. aatıcrlannd.n • ım•> 
merak etmemeleri iP;n teselli ver- temin .uı.•nir. ı.ıa&rıl attli,,e t iııd ticam ,.... 

r Sa1cı deier müşterilerinin hayra. •-----------..ti 
dim. Sonra tekrar eve dönüp yat muu kutllllar. '------------ h...u.de•: 

Z b ta d il • k Banko tli Remaya olaa 49.17 Tlı* 
tım. a ı vezne ann aı esı en·ı------------~1 latanbld fledincl icra menwrluo·un-
disini aradıklan için ertesi sabah dan: Jira~n borcundan dolayı (JKtf Kal • 

miş) tarafından mezkur Banka ye • 
postahaneye gidemedik. Yunusla Btrtncf derecede fpotelr:H borcun · dinde merhun bulunan 480 adet an • 
Haydarpaşaya geçmiştik. Anah · T k K )) dan dolayı paraya çenilm.U.e ka - ıaa eski Hisar Çfme•to ı.ı.e ...ua .. 
tarlan Yunus bana vermek istedi. e 0 U rar ftrilt!ll ,...ı.u if ehlinlnlt ta · tınn1 satılması &;tenmiş Ye sat11 tale-. 
Almadım. Oradaki demirler üze- Cemal rafmdan tamamına 1300 lira kıy - bini ha.i arıahal sareti berayı tebHf; 

.,t met takdir edilea Uekiidarda M9rat mumafltylte ıiSRderilmiş ise de munai'. 
rine attr, urkübe gitmek tizere tre Reis mahall•0ı'nde eskı' ve yenı· ha . 

G• ~ ileyhin Anupaya gidip zamanı avdr 
ne binip lstanbuldan uzakl~tL 1ŞeSİ Sahibi mam IOkafmda eB1d 32 yeni 38 Ne. lu ti mal&na ohaadıtından balılsle blla. 

Aşçı Mehmetle kansı Müka - Cemal au··ven maa ... lıılr ........... JMtnenfn fa. tehllt iade edilmf~ oJdnğttndan bu ke.; 

f da 
0 ftarda Y ınamı açık arttınu,. 1'87.edilmlt ol · re ilana teltlllat lcrasıaa karar ft. 

ata ' o gece 1 unusun d .. &111ulan r ., _ _, tarihine m-usaa·ır 
b 1 d "' kö·~ t •- b .,... --- ribniş olmakla bir itirau olchıtu tak· 

hazır U un ugunu, ~· sa .. · ... ıan ul " Tqra sayın •lftıerile ~r,.. .. rlal saat 14 t.11 ya b .. r clirde iç gfln zarfında mahkemeye bil 
mak için Abdullah, Yunus, Hiise- rinfn teker Bayrammı btl..ıar. dairede Wrhtd arttınaası i~ra edl - dirilmesi teblii maka•mda nim o 
yin Hüsnü hep beraber gittikleri Glfenrlz Bayraa günleri aphr. lttekttr. mak üzere ilin olunur. (12216) 
ni ve Yunusla Abdullahm eve dön Artırma bedeli kıymeti muha• • _ _,l,...st_an_b_u_l_aa_l_ig_e_al_t_ın_c_ı -hu_k_u~k-m_a11_wa 
düklerini, Yunusun ertesi gün Ur menesinin % 75 ni bulduğu takdirde kemesinden: 

• l t 11 •· Tll ld müşterisi berinde lmUılacaktır. Ak kübe gittiğim an a ış yo u soz r ve Ziraat B~: si takdirde en son arttıranın taahhü- Htirmtiz tarafından Klçtlk Aya • 
söylemişlerdi Bu suretle Yunu • Annd-1 arttırma dnfl olaa Si- dü baki kabuk here arttırma 15 rin sof yada medrese sokak lM No. han"'9 
sun da işte suç oıtağı olduğu tes lo-935 tarihinde Bankalamnıza en az müddetle temdit edilerek 20-2-936 iken halen lkametg~hr meçhul baha " 
bit edilmiş bulunuyordu. on lira tevdiatta bul-.Jar ·-- - tarihi•• •iladif pe-•be .-.ıni nan Abdullah aleyhine açllan boşan • 

-- ·:r • 11 ma daT.asr sıramnda: Tahkikat d 
Dünkü sorguda, Yunus, O ge · da 7-12-35 tarihinde çekllen kur'ada saat 14 den 16 ya kadar dairede olarak 18-2-936 nlr ~aat 10 na ta)'ha 

ce iftarda hazır bulunduğunu ve 100 Hraclaa m liraya ... ar kuanaa - yapdacak ikinci açık arbrmasında " bu bapta imli kıhnan daveti 

H:ı_... • u·· .. 1 lal leri le .. ___ arttırma bedeli kı:r-eti •••••e. mahkeme dfvanhaneeine talik kdın 
iftardan sonra ~yın usnu ve ann m 1 ~cbklan para nin % 75 ni balmadıfr takdirde satış 
Abdullahla beraber otomobile bi· dün Aflliıda gösterilmftıtir. 2280 No. lu bauaa &laklama tevfikan mış ve dnetiyenin on gün miidde 

k A .,, .. a.. •tt•kl ..ı-: ~.... Bitin kazananlara "'--L-•--ız 1 bırak 1 Sa fllnen tebl~ne karar nrflmit old nere y...._oya 11 1 eı-uu ı.ao· -.......-.. ger 1 ır. tış peşindir. Arttır - ğundan mez!nlr gün n saatte btaa 
dik etmiş, ancak bu giclf§ln Ab . tarafından teblifat yapılmlftır. maya ittirak edenlerin kıymeti mu - bul asliye mahkemesi altıncı huk 
(fullahm köpeği ytmak SÖZÜ üze- Un19 - Orta obt cllreldörl Kacl· hammenenln " '7,S nlllbetfnde pey ak· dairesinde tahkikat haki•i buswraa-

d 1 rl 100 u-ı. Sa çesl .. ,. mllll bir bankanm teminat 
rine olduğunu, onun vezne an ö • , s-a - dık G6nd6z ofla mektabua haall balan•alan lhı• da hasır bulunmadıtı takdirde mu• 
d .. ·· htan aşı-ak v:e Gala Glltelrin 80, Lıkilfp - A-L-t Ahmet deialeyhin gıyab1nda tahkikata ba • urup ana un • .._. dır. Haldan tapa aldlile sabit olaı . 
ta poStahanesi kasasını soymak ta tlla Ke ... ı -, tankın - Bıdırlıkb yan ipotekli alaealdar da dijv ali . kllaeafı teblff yerine olmak Uıere 

d h b · l d .J.Ja km Adevlye 40 OrL-n•Jı' Şa k .. __ lln olunur. (V. No. 1224!) .... .. vvurun an a en o ma an yo • .. • ... ..- - • auaamn Te irtifak hakkı sahipleri =-- duman 20 Hra. 
la ,.1ktığmı iddia etmiştir. Sözle • nin ha haldannın husuaile faiz ve ma- y 

'J' yürü' ·ı ı;..... sarlte dair oıan tdd1a1arını enak• ~-· Dün ve ar1n --. 
rini şöyle m~ur: ettifini ortaya atmıştır. mU.Mtelerfle birlikte f1ln tarihinden 

O biıd • ·..ııkte Tercüme külliyatmın 4 ün,•ij 
- tomo en ınu n sonra Yunus. bundan sonra bu chıa· ıttı.ren nihayet ylnni WUn zarfında 

kar&llhkta ilerliyorduk. Ben, kö • yetin tahkikatını yapan dördüncü birlikte dairemize bildirmeleri il • serisi tamamlandı 
ö d 'd0 yordu • f tak hAk' liğin zımdır. Aksi takdirde hakları tapu si 

pekle yanyana n en gı 1 m. ıs ın sorgu a ını · e gön dllle ablt olmı10lar satıı bedelinlrı 
Abdullah da veznedarla beraber, derilmiş, müstantik Muhip, tara ·- paylaşmasından hariç kalırlar. Müte· 
arkadan geliyordu. Arauıızda on fmdan da sorgusu yapılmıştır. rakim vergi, tenviriye. tanzirlyeden 
aclnn kadar m..te vardı. Birden Tevkif edilen Yunus, bundan son· m8tevellft betedfye rtlsumu ve vakıf 
bire bir silih sesi işittim. Köpek ra da daha evvel tevkif eden Ah lcar..t bedeli mDayededen tenzfl o -

1 dr Q..,.lan b. h ı- dullahla Mehmet ve Mükafatın lanar. Daha fazla malGmat almak Is 
havlamağa baş a • ~ ır 8 ttyenler 10-1-938 tarihinden itlba -
d J-- d.. ·· Huse" ym' Hus·· bulunduklan yere, tevkifhaneve e &fAUU& ODtınee, • go••türillmüştfir. "' ren herkesfn glJrebfJmesf fçfn dairede 
nünün yerde yattığını gördüm. açık bulunulaeak arttırma prtname-
Abdullah, elinde tabanca tutuyor- Diğer taraftan morg, ceset ü- sfle 9:WS198 No. la dosyaya mUraca · 
du. tşte vak'a, böyle oldu! zerinde yapılan otopsi sonucunda atla mezkGr dosyada mevcut veMlki 

hazırladıfı raponı 'V!lı..-.ftıt,r. Bu slreblleceklerf flln olunur. (V. No. 
Ali.kası oıma.ıw~na göre vak .J-.u.&~w ım•) 

\&16"- rapor, Veznedar Hüsevtn Husn·· u··. • 
ayı neden sonradan polise haber ~-- ------------
vennediği ve hemen tJrkübe kaç- nün bir kulağı arkasından girip 

öteki kulağr arkasından çıkan tek 
tığr sorgusuna karşı da, hem Ah- kurşunla öldüğü, dahiıt nezfin a Göz Hekimi 
dullahtan ~ekindiğini, hem de ni ölüme sebep olduğu, ceset bir Dr. Şükrü Ertan 
vak'aya kendisi karıştırılır diye kaı- gün kırda kalıp te•.a.-o;.h ve 

~ .ı~ •W&. Ankara cacldeai No. • 
korktufunu, canını kurtarmak tegayyür ettiğin(len, kurşunun çok T.W.ı 12188 
için en uygun çarenin tstanhul yakm(lan mı, yoksa biraz uzak · Sah s6alerl meccanen6 .. 
dan bir an evvel uzaklaşmak ol· tan mı ablchğı kesenkes anlaşıla· __________ .. 
<luğunu sanarak, tJ'rkübe hareket madığı şeklindedir. 

1 O kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 rliğerlen 
ayda 100 kuruş 

31 Ruin 41ametRetli 
32 Ariı~o Metafizik Hilmi l;,. 
33 lıkender H.1d. Rı.t 
34 le.adın H So.yalAım .... 

3& Demokrit 
38 Dina.. Tarihi 
37 Filozofi " aan'at 
31 Etika 
39 H..Ulit 
40 Ruhi muciaeler 

ı.ll11ift 
Ha~-Ril 
Hihııü0-
Suu4K...a 

APo ... 
HQdiır Rif9I 

Cemil 

Mutlaka alınız ve olruywıuz 
lıtanbal ·Ankara cadclai 

m:::ı:ıı :w ... _ 

Dr. Mehmet AD 
Bevliye matehaaaıaı 

Köprlbap: Eminini ban Tel: 219 



ABONE. ŞARTLARI: 
J'ıllılı • aylık ı aylık Aylık 

MemlekeUml.Z.de 160 '20 23G 110 
Yabancı yerlere uoo :na lOO 1DO 

Posta blrllgtm J 
glrmJyeo yerlere 1800 960 l500 ™ 

l'Orklyenlıı her poata aıerkezlnde KURUN• atıone yuılD 

YAZI VE YONETIM YERi : 

ı.tanbUI. Ankara caddeal. ( V AKn yurdU) 

t ldlll'e : lıd70 
reıeıoo SYazı falerl: 21il8 

Telrrat adresi : KUHUN ı.tubuJ 

Poeta kutusu No. le 
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Uç Ayda Bf çkl ve Dikiş 
Maarif VekAleUnce musaddak Gedikpqa Biçki ve Dlldg mektebi mUdlrcsl: 

Diplomalı NODıt ASADURYAN, GedJkpqa Ballpll§& caddesinde Esir ci Kema 
letUn sokağı Bay Vahram Asaduryıın Eczanesi fevkinde No. 1. Bir çok seneler 
dcn'bcrl mUessesem ytlzlerco terzi ve makaslar mezunlarmm muvaffaklyoUerl ve 
tç~mal hayatta lhre.z ettikleri mevkJ dolayıslle gurur hisseder. En son ve kolay 
metodla Uç ayda tuvalet, erkek ve kadın tayyısr ve beyaz takımları te!errUatıle 

mUkemmel öğreUr ve devir sonunda maarlfçe musnddak ııehadetname verir. Me 

1 
zun olan bir çok bayanlar kendi hesaplarına mektep açmağa veya makMtarhk ve 
terzl!Jk etmeğe muvaffak olmuglardır. Deraler 1:5 !kinci Ka.nunda ba§hyncaktır. 
Talebe kaydı ba§lnmıştır. Pazartesi, Salı ve çargamba günleri 8ğleden sonra 
mUracaat. 

~ ....................................... .. 
Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Evsafına uygun ve bir taneıine (20) kuruı fiyat biçilen (54,78S) 
çift JJ '1.muk ipliği çorap kapalı zarf tan µa2arlığa tahvilen 7 - 1 -
936 Salı günü saat (15) de ıatın alcnacaktır. lıtekliler §artnameyi ko
misyondan parasız alabilirler. 

Pazarlığa girecekler (821 ) l~ ra (82) kuruıluk ilk teminat mak 
buz veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde Ankara Jandar 
ma Genel Komutanlığı Kurağındaki K~:nisyonda bulunmaları. 

(8003) (3701) 

•stanbuı 0eledlye&ı llanrarı 

T ahtakalede Rüstempafa M. Cambazhanı sokağında yapılı 43 
No.lı dükkan 937 ve 938 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Senelik muhammen kirası 
650 liradır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olan
lar 48 lira 75 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 10 - 1 - 936 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bu-

·' ,.· . 
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işte: 

Yüksek Kaı · e in 
Alana.eti Farikası. 

Yeni salonumuzu ziyaret ediniz! 
Oalata, Voyvoda cadde•I 17. Jeneraı Hap 

· fsta.nbulda: OROZDIBAK mağazası 

lunmalıdır. .(8152) 
D • K v AT FHILIPS lamln• benzer 

1 D 1 markalardan sakınınız. 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ttirk PHILIPS Limited Şirketi. İstanbul, p 22 
Galata Frenkyan Han. Telgraf: PHILIPS, latanbul 16 - 2000 metre, her dalga ,1 ..................................................... .., 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık mttkAfat vardır. 

Keşide: l'ılbafı gecesi yapılacaktır 
Biletler: (2,5 ), ( 5) ve ( 10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Hisse Senetleri 
Uıküdar - Kadıköy ve havaliıi Halk tramvayları T. A . 

Şirketinden: 

Medhü
senası

na lüzum 
görülml
yen fev
kalade 

Bilecik 
rakl lmalAtha
neelnln piyasa
ya çıkardıAı 

45 derecellk 

Olgun 
rakı•anı da 

Her yerde arayınız. 

kibarların 
şapkası 

Şekll, renk ve zevk ltlbarlle EMSALSiZDiR. En eon 
modellerln zengin çefltlerl gelmlfllr. 

Besler Fabrikası 

Şeker, çikolata ve bisküvilerin en iyi ve 

Şirket sermayesinin tamamen tahsil edilmi~ olmasına ıneb
ni ldare Meclisinin 17 - 4 - 1935 günündeki toplantısınd~ 
verilen karara tevfikan Şirket esaı mukavelenamesinin yirminci 
maddesine göre muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvak
kat ilmühaberlerin asli senetlerle değiştirilmesine baılanmııtır. 

Hissedarlar muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvak
kat ilmühaberlerle Şirketin Bağlarbaıındaki idare merkezine 
her hafta Çarıamba günleri bat vurarak ve tatrada bulunanlar 
'da yazı ile bildirmek suretiyle usulü dairesinde vekaletname 
göndererek asli senetlerini alabilirler. 

Denizyolları tazesini hazırlamıştır. 
Satıf yeri: Toptan ve perakende , 

1
' L E T M E 
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i Bahçekapıda İstanbul tramvaylarının son durak yeri 

A.-teleri: Iarakl7 - ......... 

~~.~~~k~~~---••N•o•.•l•O•••••••••T•e•k•f•oo•:•W•~---~ 
.. __ RH telllH: m•t --·· "" 

lstanbul iiçüncii icra memurluğun. 
dan: 

Beyoğlu üçüncü sulh hrı'kuk hci • 
kimliğinden : 

l\lahmekcnin 93;:)/1599 sayılı dos· -

Mersin Yolu 
VATAN Vapuru 29 Birin

ciki.nun PAZAR günü saat 1 O 
da Merain'e kadar. (8146) Pangaltı Bayır sokağında :J0..32 No. 

da iken bulunamıyan Osep oğlu Ser
kise: 

ya.:,--iyle Zahide vekili avukat Ziyaed ı•---......... ----......... - - ......... --• 
din tarafından Hermine ne Şişlide a- Ayvalık Yolu 

Serkis yeğeni ,.c balıkçı Haçik ka • bidei hürriyet caddesinde 224 sayılı 
rısı Karabet kızı Akabiye verdiğiniz evde mukim Hamit aleyhlerine açı - MERSiN Vapuru 28 Birin-
2700 kuruş mukabilinde \'efaen ferağ lan istihkak davasından dolayı Ha cikanun CUMARTESi günü 
edilen Pangnltıda Bayır sokağında midin halen Irakta olduğu ve nere.~in- ıaat 19 da IZMIR'e kadar. 
eski 30 yeni 32 ~o. Ju 130 zira' şehriy de olduğu bilinmediği cihetle tebliğat (8148) 
li 45 akçe icarei müfrez arsa üze yapılmadığı anlaşılmış ve istek ,·eç-

.~~~~~--~~~~~~~ ......... ~~~~ ........................... ~~~ ......... ~~-

Basın Kurumunun çıkardığı 

9 1 a ağ 
En güzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün ıaylavlarımızla gazetecilerimizin reaim albümü içindedir 

Bir kaç güne kadar çıkıyor 
50 kuruş 

rine mebni gayri menkule ait vefa- hile 20 gün fn.qıJa ile iHlnen teb1iğat .. --•
5
•/\.•T•l•L•l•K-IK-l•E•V---.. 

nınk~dmlması t~ehllevHilm ~ - ic~nnknrar vuilm~ ve mahkeme ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kip talebi üzerine adresinize gönde · si de 8-1-936 saat on bir buçuğa ta- Diyaı-bekirde, lmadiyede mUftü çık 
rilen tebliğname bu adreste olmadı- lik edilmiş olduğundan o gün mah _ mazında Arif ve hissedarı üzerinde -
w d e 1 · ı · ld w d keme'-·e gelmcdı'~ ' 'C tarafından bı'r ki (8) No. Ju iki bap ev tamamen" sa-gımz an g r çevrı mış o ugon an J 6 • 

30 giin müddetle ilanen teb1iğnt ifa • vekil göndermediği .takdirde gıyaben tıhktır. lstiyenlerin en son teklifleri-
sına karar verilmiştir. lcra ,.e iflas mahkemeye devam olunacağı daveti le adresime müracaatları. 
kanununun 153 üncü maddesine tev- ye tebliğ makamına kaim olmak üze- ,,.tdres: (V. No. 11967) 
flku Mr ay artında dairemize mü - re IUn olunur. (18145) lstanbul Bakırköy, mektep ıokak 
raeut!n yatm1acak olan alacağınm ____ ...,........,..... _ ___ _ _ ...,....._ 1 No. 15 evde merhum Arif zevctsi Ne. 

sime. almanız ve ipoteği çözmekten imtina kik mercii karar ile vefaı ferağ kaydı· ......... _...,..... ___ .................................... ...._ __ _ 
veya müddeti i~inde kanunen menkul nın terkini yapılacağı ilan olunur. Sahibi: ASIM Uı- Vakıt Matbaası 
bir sebep beyan etmezseniz usulen tet (V. No. 12215) Neıriyat Direktörü: Refik A. Scvcngil 

inkılap Tarihinin Fransızca 
nüshası basıldı 

Devlet Baaımevi tarafından liıelerin bütün aınıllanndA 
okutulmakta olan ve münhaııran inkılap ve Cıimuriyet devrin · 
den bahseden dördüncü Tarih kitabının Fransızçaaı baıılmı1 ve 
ıatııa çıkarılmııtır. Değeri "325" kuruftur. 

Satı§ yeri: Vakit Kit'lpevi - Ankara caddeai - latanbul. 


