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Son dakika 

talyan 
Donanması işe 

kar14acak• J d ••th• b• t f •• J 
Devletler eğer ltaİyanın aponya a mu iŞ ır ay un yuz erce 

erzak tedarikine mani k • • •• Jd •• 80 b • 190 k •• •• k Jd olmağa kalkışırlarsa.. iŞi O u, JD ev, Opru yı l l 
· Roına, 27 (A.A.) - Ekonomi 
tedbirlerin tatbiki ihtimalinden 
bahseden mehafil, bu tedbirlerin 
tatbiki hususunun fÜpheli oldu • 
ğunu beyan etmektedir. Çünkü 
bu tedbirlerin tat!bikini iltizam e -
den devletlerin zararı, ltalyanm 
zararından çok daha ziyade ola -
caktır. Filhakika 1934 senesi zar· 
fmda İngiltere ltalyaya yedi yüz 
iki milyon liret miktarında satıı 
yapmıı ve ltalyadan bet yüz otuz 
dört milyon liret miktarında mü
bayaatta bulunmuıtur. 

İtalya, icap eden tedbirleri al
mı~hr. Bu tedbiıler tunlardır: 

Tokio, 27 (A.A.) -1ç Bakan-, 
lığı tarafından yayılan bir bildi -
riğ, dün hüküm ıüren tayfunda 
230 kitinin öldüğünü haber ver • 
mektedir. Kaybolanlar 195, ya -
ralananlar 84 kiıidir. 

Bundan ba§ka, Japonyanm ba
tı sahili açığında manevra yapan 
harp gemilerine mensup deniz ıu
bay ve neferlerinden 54 kişi de 
boğulmuıtur. Birçok gemiler, su 

Bütün 

hortumlarından haara uğramışı 
v_e tayf al ar, denize sürüklenmiı • . 
lır. 

Tayfunda 80.000 ev ve 190 
köprü yıkılmı~tır. 

• • 
Tokio, 27 (A.A.) - Dört Ja-. 

pon deıtroyeri bir tayfuna tutul -

muı, bu arada 41 nefer dalgalar 

tarafından ıürüklf;nmittir. Bun -

dan baıka tayfalardan biri ölmü§, 
10 u yaralanmııtrr. Deıtroyerler· 
den 2 ai önemli bir ıekilde hasara 
uğramııtır. 

LEHlST ANDA FIRTINALAR 

Varıova, 27 Çuma (A.A.) -
Doğu ve güney bölgelerinde çok 
tiddetli fırtınalar olmuı, Luk şeh
rinde on bet kiti yıldırımdan öl • 
müı ve iki köy yanmı§br. 

dünya hazırlanıyor 
Muhtemel tedbirlerin tatbikin- Arjantin 

C:!en evvel kafi derecede istok vü-
silahlarını arthrıyor, Amerikan donanması ani manevraya çağrıldı, 

ispanyada seferberlik merkezleri arttırıldı cudn getirmek ü2ere bazı eıyanın 
serbest olarak memlekete ithali, 
istihlakô.tın tahdidi, buğday iı -
tokları vücuda getirilmesi. 

Nihayet Japonya, Almanya ve 
Brezilya gibi uluslar sosyetesi a
zasından devletlere müracaat hu
susu da derpiı olunmaktadır. 

Eğer uluslar sosyeteıi üyesin -
den olan devletler, balyanın er -
zak tedarikine mani olmağa kal
kııa.cak olurlaTsa bu alelade bir 
abluka olacak ve buna karıı ltal
yan donanması müdahale edecek· 
tir. 

Boenosayres, 27 (A.A.) - Süel ve J giln sürecek olan bir tabiye rnanev - ı SOVYETLER, MOGOLLAR l\IOŞ-
deniz malzemesini arttırmak maksa- rasına hazırlanmnlarını bütün gemi- '!'EREK MANEVRA MI YAPA-
dile say lavlar kurulu (2 milyonluk lere emretmiştir. 1 CAKLAR? 
bir tahsisat kabul etmiştir. Manevraların nerede yapılacağı 1 • Moskova, 27 (A.A.) - Moğol ve 

lSP.ANYADA HAZIRLIKLAR: şaret edilmemiştir. rtfnnçuri hüktlmetleri arasında konu§-
SEFERBERJ.1lK MERKEZLERİ Subaylar, bu ant karar hakkında maların yeniden başlamak Uıere bu-
1\ladrit, Z1 (A.A.) - Yeniden 31 se- fikir yürütmekten çekinmişlerdir. lunduğu bugünlerde Sovyet Rusya ile 

f erberlik merkezi kurulmuş ve bu su- Moğolistan hükQmetlerinin müşterek 
retle seferberlik merkezleri 47 ye çı- Tu··rk-Yunan altı manevralar hazırladıklanna dair sı. 
karılmıştır. kan hab~rler Tas ajansı tarafından 

Diğer taraftan Balear adalarına J k T • ) yalanlanmaktadır. 
yeniden 4 ve batı lsapnyol Fasına da ay ) eCJm 30 3Ş• AMERIKADA AVRUPA MESE-
6 topçu bataryası gönderilmiştir. LELERİ 

AMERlKADA ANt DlR DENİZ ffi8Sl İmzalandı Vaşington, 27 (A.A.) - Bay Ruz-
1\IANEVRASI nlt, Bay Hull ve Filips ile Avrupa 

S P d (Kaı ·r i ) ~ (A Atina, 27 (A.A.) - Bugün imza • an e ro, ı orn ya "'' • meseleleri hakkında bir konuşma yap 
A ) H fil b k lanan ve 1 ilk teşrinde mer'iyete gi • . - arp osu aş omutanı a - mıştır. Bu konuşma sonunda hiç bir 

1 arilz Köşesi 

Rusya çarı Petronu!I 
vasıyeti 

Rusya çan Pcıronwı bir ı ·asi) 
olduğunu biliriz. Diirı hitapları k 
tıran bir arkadaşımı:: ı·asiyctirz 
maddesini olwdu: 

Madde 9 - lıtanbula ve Hindiıt 
mümkün olabildiği kadar yakınlaııl 
dır. lstanbula hükmeden bütün c· 
gerçekten hükümdan olabilir. Bunuıı 
hazan Oımanlılann, bazan Iranın bl 
na bir dü:ciye muharebe ,ıkararak 
denizde tersaneler yapdabilmeıi içiıı 
zar azar bu denizi ve yine bu ma 
elveriıli olduğundan Baltık denizi% 
tedilmelidir. Ve Baara körfezine ka 
inebilmek için de İran devletinin 
gün evvel ortadan kalknıaama çalııı 
hdır. Mümkün olurıa Doğu meml 
lerinin vıki ticaretini Berrünaın yol~ 
döndürerek cihanm anban hükmü~ 
olan Hindi.tana kadar gidilmeli 
bu sayede lngilterenin albnlarma nı 
taç olmaktan kurtulwımab. 

Bu ıuretlerle lıveçli peritan, I 
mailup, Lehli mahkum olup Oı 
lar da zaptoh.mdukta. .• 

Madde 13 - Rusya devleti bü 
Dofu memleketlerini yalnız kendiıi 
tebniı bulunduiu sibi-

Madde 14 - Ruıya devleti hem 
yi bir fırsat ıözetüp toplanmıf olan 
dularmı ilk önce Almanya üzerine ı 
ile o taraflara hücum etmekle her "'J 
bir yandan da Anadolunun bü~ 

orduıu ile dolu olarak Azak d 
zinden ve Şimal buz denizind 
Arkanjel limanmdan kaldıracağı 
Jiyotli iki ıem.i kafilesini ~aradeıı' 
de ve Balbk donzinde bazırlanmıı d 
nanma ile birlikte seçirip Fransa salı 
lerini ael ıibi basacağı aırada Alma 
dahi bu hale uinunıı bulunacak ve 
iki seniı memleket böylece mağlup 
cağından Avrupanm geri kalan lat' 
da kolaylıkla ve muhe.rebeıiz fethed 
miı olur, 

SOSYETE ASAMBLESi i 1 R k recek ve altı ay sürecek olan yeni m ra eeves, pazartesi başlıyara 4 dlyev nrilmemf~tir. 
Cenevre: 27 (A.A.) _ Uluı • ------------- Türk - Yunan anlaşması bono usulil il k b• 

Ş. Karahisarda dil yerine umumt kliringi koymaktadır. -!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Nazi i om ınam 
lar sosyetesi asamblesi büroıu, ya- Anlaşmanın esasları kömürden baflka .-
rın toplanacak olan heyeti umu • hayra mı bütün Türk mallan bedellerinin yüz .. 
miyeye asamblenin dagılmıyarak Ş. Kıarahisar: 27, (A.A.)- Dil de elUsJ serbest döv'.lz, )jizdc ellisi 
yalnız loplanblarınm geri hıra - bayramı dün gece Halkevinde bü- muhtelif suretlerde kuıtarulabilecek 
kılmn&1nı teklif etmeye karar ver· yük bir halk kalabalığı kartmn - ,.e kliring :roliyle ödenecek -

tir. Transit mallar serbest dömiır:tir. Bu karar, durum icab etli- d kutlandı Orta k l ta 'h .. v ~ a • o u n og • vizle ödenecektir. 225 kiloya 
rirsc n&a.mblenin 24 saat içinde lop retmeni Bay Behzad Avsar'ın ver-
lnntıya çağrılmasını mümkün kı · diği cnnlı söylevden sonra Talat 
lacaktır. • sabum:u akından bazı parçalar 
MALTA SULARINDA BiR iT AL ve bir talebe de dil manzumesini 

YAN DENIZAL TISI okudular. Eıundan sonra toplan-
Londra: 27, (A.A.) - Royter tıda bulunanlara teker sunularak 

ajan~ının Maltadan istihbarına çok tatlı bir gec/yP.!amldı. 

Ankara: 27, (A.A.) - Cumur 
baıkanlığı genel ıekreterliğinden 
bildirilmiıtir: 

Dil bayramından ötürü yurdun 
her yerinden gelen.ve yurtta.,ların 
sevinçlerini gösteren kutlama ya - 1 

zılanna teşekkürlerini iletmeye, A
tatürk, Anadolu ajansını ödevle -
ıniştir. 

göre bir ltalyan deniz altı gemisi lzmir inh;sar idaresinin 
ada sularında. cörülmÜ!lÜr. Ge -

kadar canlı hayvanlarımızın resmi 7 
madent drahmiye, yaban domuzları· 
nın resmi 15 drahmjye indirilmiştir. 
Yunan takdf ri kıymet komisyon lan 
kıymet biçmekte Türk menşe şahadet
namelerini esas alacaklardır. Anlaş
madan müdevver takas bonoları yeni 
anlaşma müddeti esnasında Yunan 
nı alı a 1 makta k u 11 anı la bilecek ye ta- 1 tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ccleri 12 projeldör denizi aydın - b: r deposu yandı mamlnnmamış hususi takas muamele- Sahtekar bir lort hapse 
latmalrtadır. Jzmir, 27 (Kurun) - İnhisar ida -

]eri tamamlanacaktır. mahkum oldu 
ISKENDERlYEDE BlR iT AL- resinin şehre yakın Altın dağdaki de- Nakliyat düzen lig" i 

polarında bir patlama neticesi çıkan 
YAN CASUSU MU? yangın yedi saat sürdü. Zarar alt • Cenevre, 27 (A.A.) - Fransa 

Londra: 27, (A.A.) - Royter mış bin lira tahmin ediliyor. Depo tecim bakanı B. Bonnet, hemhu-
ajansının lskenderiyeden haber al bt?kçileri orguya çekildiler. Patlama- dut ülkelerin toplu bir ıekilde ha-
dığma göre bir lto.lyan tayyare da kast olmadığı nnlaşıldı. rekel etmelerini lemin için nakli-
zabiti te:rsaned~ tevkif cdilmiatil".. Bı·r Alman l·a'onu du··ştu·· b' d k ı · · :r • ı yatı ır üzene oyma mese esım 

1 Bu zabit bir nakliye gemisine yük Var§ova, 27 (A.A.) -Broun- incelemeği ekonomik komiteye' 
lenen erzakı ledkik etmekle me§ messi adındaki Alman baionu teklif etmiıtir. 
gul iken yakayı ele vermiş ise de Ostro\v' da düşmüttür. Balon ha . •• --·-.. ~-
casusluğunun isbatı kabil olmadı- rap olmu~tur. Sepette ve iplcrinı. cuların kimler olduğu ve hayal -
ğından tahliye edilmiıtir. Liman de kan izleri vardır. içindeki yol~ ta olup olmadıkları belli değildir . 

Londra, 27 (A.A.) - Lord Ed
vard Manlagu bugün Loııdra 

mahkemesi tarafından sahtekar -
lık ve bir çok hırsızlık meıele -
sinden dolayı hapse mabkUnı ol-

muıtur. Lord Montagu yanında 
katip olarak çalıttırdığı bayana 
ait bir çekin altına ıahte bir im -

zakoymuıtur. Su çekin muhtevi • 
yalı yalnız 17 İngiliz lirasından 
ibarettir. 

' zabıtası bu gibi eşhnsa kartı olan ______ __, __________ ....;, _____ ......,..__, ________ ~----=-------,.~--------------------·-----------
takayyü dl crin i bir kat daha artır-

mıştır. 1"111111•111111•,...t1t111ımnı"'lll!•11111 ıııııu1111nı'r · Sı ya sal görüş 1 er ··1 ınu1111ıınııuıı~,ııınııuııııııı111111111ıını•.,11ııa•ı111111-.."\ 
Londra, 27 (A.A.) - Liberal 

Star gazetesi bir müddettenberi 
Cenevrede bulunan uluslar kuru
mu itleri bakanı Bay Eden'in ~ 
Londrndn yapılan 'bazı diploma - Jfj 

tik tesirlerle uğraımağa mecbur § 
kaldığını yazmaktadır. ~ 

Bu gazetenin fikrince bu tesir- /l 
ler Bay Edenin mevkiini tehlike- \ 
ye koyacak derecede ilerlermiı - 5 
tir. Tesirler bi!hnua İtalya ile u - ~ 
yu§mak fikrini takip eden meha -
filden çıkmaktadır. 

Fakat Bay Mussoliniyi mem • 
nun etmek için uluslar kurumuna 
hiyanet tehlikesi artık mevcut de
ğildir. Bay Eden hafta tatilini ge- l 
çinnek üzere Londraya geldiği .1 
vakit bu müşkülatı Bay Baldvino g 
anlatacaktır. ~ 

•• omurge • 
ısteyen isteyene! •• 

Italyanın sömUrgc edinmek için kun-etlerini scf er
ber ettiği ve haı·bi göze aldığı bu sırnda lıir taraftan 
.Almanyanın, bir taraftan Lehlstanm da sömUrge e -
dinmek için uğraştıkları göze çarpıyor. · 

resmi gazetesi, büyük harpten önce Almanyaya alt ol
d ~u halde ondan alınan sömUrgelerin yeniden dağı
tılmasını istemekte ve bu işin sür'atle başarılmuı lA-
ıım ge1dlğinl 'Söylemektedir. Bu gazete, yakında Al
manyanm sömürge peşinde koşuşunun hızlanmasın
dan önce Lehistanın emeline kavuşmasına fazla önem 
\'ermektedir. 

İtalyanın sömürge peşinde koşması ortalığı bu de
rece allak bullak ettiğine bakılusa sıra Almanya ile 

Almanyanın sömürge edinmek ihtiyacını saklumı
yarak ikide birde ya eski sömürgelerinin kendisine 
iadesini uya onların yerine yeni sömürgelerin veril
mesini dilediğini işitiyoruz. Hatta ltalyaclnn ·sonra 
Almanyanrn mutlaka meydana çıkacağı tahmin olu
nuyordu. 

Tam bu sırada Lehistnnm bu kafileye katıldığını Lehistana gelince yine ortalığı keskin buhranların 
görmekteyiz. Lehistan gazeteleri bu yolda yazılarını, kaplıyacağtnda şilphe kalmaz. 
son zamanlarda sıklaştırdıktan ba ka bu dlle,&rinln ne Büyük entperyalist de,·letlerin sömürge olabilt>cek 
suretle tatmin edileceğini göstererek IA?histanda 3 her yeri aralarında paylaşmış bulunmaları onlara 
milyon muse\i bulunması dolnyısile Filistin manda· karşı ikide, birde yeni, eski rakiplerin çıkmasına se- f; 

::: 
sınm kendisine nrilmesinin gerekleştiğfni de ileri hep olacak ''e bunlar ister istemez uzlaşma yolunu ~ 
sürmektedir. Ordu müfettişi general Sosnkowskl'nfn tutacaklardır. § 
başkanlrğı nltında bulunan milstemlcke temlyetfnfn lJ. R. Doğrul ğ 

--11Hllffll'lllluu11ıtı1ıııııH1t1ııttıt111ııııııttıııı-uııauıı11uıııııı11nıı mıııııııııııı1111ıınııııııuııı11ttııııı_.ıcını11mn•~ırıfflntttnııııı11•"""-lilfMjiiff•ırı1.,,.1.I 

Soogot fnbrika/11r1ntt 
makineler ısmarlan 

Moıkova, 27 (A.A.). - Hıl 
mekanik imalat genel direkt 
B. Zubjitaki, Naıilli dokuma 1' 
binaaı için luzumlu olan maki 
ler hakkında ta11 ajansı aytar 

,unları ıöylemitlir: 
"- Kombinanın gerek ip 

iğirme, gerek dokuma ve ge 
perdah kısımları için lil 
bütün makineler, fabrıkalara ı 
marlanmııtır.Bu makineler, 28 
ii 768 otomat?k tezgah, muhtt 
yıkama aletleri ve boyama, pt 
dah ve ııklattrrma makinelerid 
Bir çok fabrikalar daha §imdid 
bu makineleri yapmaya ba,la,,ı 
!ardır. 

·Bir mühendiı gunıl>u, Kayı 
ri kombinaaı yapılırken edin;l 
tecrübelere dayanarak yeni hı 
ma fabrikaaınm planlan ve fo 
ına projeleri üzerinde çalııınş~ 
dır. Makinelerin yapılması iti 
yine bu tecrübelere göre incel 
mektedir. 

Makineler 1936 ikinciklnun 
da fabrikanın kurulacağı ye 
bulumut olacak ve kombina 1 
ikinci kanununda tam olarak ~ 
rulmut bulunacaktır. Bu sur~ 
fabrika .. 3 • ay aonra çalııab1 

cektir. 

Leh kabinesinde değ1 
şiklik yapılacak 

Yarşova; Z7 (A.A.) - Dı~ işleri 
kanı Bay Bek'in yarın Cenenedc11 
raya gelmesi beklenmektedir. )JO 
müteakip kabinede değişiklik yaP 
cağı zannolunmaktadır. Hük\imet 
sını bazı bakanlarda değişiklikler 
lacağrnr yazmaktadır. JiükClmet ıt 
nin başbakan miralay Skavek'i ) 
den kahine te ktline memur et 
de ihtimal dahilindedir. Her h11 

kn hin enin pnrlAmento toplanma~ 
en•el c;ektıeceği şüphesizdir. 



~ - KURUN 

Pazartesiye açılıyor 

, 

i~~~~:~ı~=nd!.k~a 1 ı~-, 
.:Undan Osmanlı musikisi ,.e • oku ı 1 ar 
• ~ kalkınca yerini doldurarak 

(tirnJeri buluşturmak işi ilı..'1li 
ıl 'ri çok düşündürmüştür. lki 

il bu acığın kapatılması düsü • ''" . ~ 
11 
~ kısmen plak konserleri ,.e kı • 

f,,l 
01 

t kaç artistin rardımları te • 
llnmuştur. F:ıkat zamanla ou 

. bazı yeknesaklrkları mucib ol • 
111 t,crübe ile anlaşılmıştır. En bü· 

lttistıerin bile vılda ancak bir 
dt,ı İki. konserlik programlar hazır • 

• *t ldıkJ,rf düşünUlürse her akşam 
,.J konserleri ,·ermeğe mecbur tu

ılP!'ll bir kaç artistin ne mü.,.kül bir 
l ttıt kalac.'\kları kolayca anla) ı -

.. ~te, son defa, halkın dilekleri de I 
~te alınarakı radyo müzikçileri 
lt~lükt:n kurtarılmıştır. ı 
lınan tedbirler şunlar olmuştur: 

..... Soti!;t kons erlerinin sayı ı çok 
tılarak her genç artistin hazır • 

irnkfm \e znmanlnrile denk sa· 
lndirilmiştir. 

11dan böyle daha az, fakat - hal· 
istediği gibi - daha yüksek tıolo 

eti ltile din leykilerin i tifa<{eleri 1 
il olunacaktır. 

, ..... Plak "erimleri imkan derece • 
11.7.aJtılarak yerine beş kişilik 

·~'ierH bir salon orkestarası ça · 
tır. Değerli artistleri, Cumur

anhğı flıirmonik orkestrasından 
, tu müzikçiler: Viyolonist Halil 

• liri, Viyolonsel Edip özsezenı 
cıı ltbas Zülfü, ''e piyanist Sadri. 

alı 1Hardanberl bir arada çalışma • 
"'rdiği anlaşış ve irca olgunluğu 
lllii bulunan bu takım. ve Bay 

e in bu gibi çalışmalarda her za. 
t' tÖsterdiği disiplinsenrlik ve iş 
d 11ttı, küçük orkestranın pek çok 

1-cağının delilleridir. 

Programları süslüyecek olan Ü· 

bir kurum L-.e Ankaranın en 
ttlf caz elemanlarından mürek -
0lan caı orkestra•,l ır. Böyle de· 

it lı :\'e kun·etli bir takım kurmafa 
kimseler bir kaç ~ehrimfzde 

tşlarsa dn, ilk esaslı muvafra. 
Ankara radyomunda kalmıştır. 

t~afYIQJUn 23 Uncü paı.artesl günü l1k 
lı ına başlamış olan bu gençel· 
• fen ve coşkun musikileri de mu. 
1 

1 
lc kf dinliyenleri başkaca neşe • 

r tecektlr. 

~rinieV\·elin başından itibaren 

ip1" lllların gittik~e zenginleşeceği ı 
e ~br. idare bUtçe<;inin bütün 

ilkleri sürdürüp büyültecek şe- ı 
ı t ten işletileceği ta bildir; bunu ve 

~artistlerin mu,·affakıydlerini 
te 

Nuri 
id 
id kürsü'eri 
ı\ tırinievvel cumuriyet hayra . 

de, bilha.aaa serbest halk kür -
İrı" y ın açılmasına karar veril • 

n) h. Bu kürsülerde 18 den yu. 
~ .. er vatandaı, kadın ve erkek! 

f ~)'Oylüyecektir. Kürsülerde söz 
tL :hek için bayramdan evvel 'ı 

llt bayram esnasında kürsü 

1,. 

~ ·~.z istemek ve~~ almak, 1 
~d ndur. Bunun ıçın küraü 1 

k il bulunacak olan Üf: ki!lilik o • • ır 

lnıteye baş vunnakycte:ek . 

Y ~ni para 1ar 1 
r~hhanede .. .. · · L b•' ~ gumuş yırmı 1:eş \•e 

bııı ~luklaı-ın basılmr.şma ba!'\ 
th~ftrr. Bu paralar cumuriye; 1 

ği ~':'a kadar tedavüle çıkarıl 
ot ·Uncaklardır. Basılmak · 
~ e.ıı. Yüz kurutlukların ikinci 

rf ~:•1.:onluk kıamı da yakında 
ıı !lı.ı;zeredir. Bu suretle se . 

JJ1' ltı}' on IÜmiit lira tedavüle 
l'1 lnış olacaktJT. 

ı •tırn B k 
r Or a anı Orduda 
t~ du: 27, (A.A.) - Tarım ha· ,..z. 
' ~ bankası genel di • 

.....__ ~t 19 da yanm • 
L • •. ~an iUmize gel . 
~n-. Ya.--. . 
~. • •u ınte!eme!erine 

Baş öğretmen, ve ispekterler makam paralarının 
verilmesi için teşebbüsler yapmıya karar verdiler 
Jlk okullarda yarım gün tedrisat yapılacak .. kadrolar ya\vın 

Üniversiteye 300 talebe yazıldı 
geliyor. 

Şehrimizin bütün okulları pa· 
zarteıinden itibaren yeni yı] derı· 
lcrine batlıyacaklardır. Bir ta · 
raftan da bu yıl yeni açılan üç or• 
ta okulun hazırlıklarına. devam • 
diliyor. Bunların açılması ancak 
birinciteşrinin ortalarına doğru 

kabil olabilecektir. Kumkapıda 

açılan Kumkapı orta okulunun 
kaydikabul iılerile ilk tedrisat iı
pekterlerinden Bay Mehmet Ali, 
Gazi Osmanpafa orta okulunun 

YABANCI VE AZLIK OKUL
LARINDA 

Yabancı ve azlık okullarının ilk 
kısımlarında on bet açık öğretmen 
lik vardır. Bu öğretmenliklere 

öğretmen okulu mezunlan atana · 
caktrr . 

MAKAM PARALARI 
llk tedri~t ha§ öğretmen ve ia

pekterlerin makam paralannın ve 
rilmediğini birkaç gün evvel yaz· 
mııttk. 

kaydikabul itlerile de Bay Tevfik ===================:: 
meHul olmaktadır. Arhrmalarda kullanılacak 

Bütün lise ve orta okullar dün bonolar 
den itibaren namzet yazdıklan ta 
\ebelerin hanıilerini alaca.klanm Finaıu bakanlığı reami dairele· 
talebeye bildirmiı!erdir. Okul di rin arttırma ve ekıiltme itlerinde 
rektörleri ancak kendi semtinde O· takip ettiği yolu aydınlatma:k üze
turan talebeleri almışlar ve diğer re bu dairelere bir bildirik gönder. 
namzet olarak yazdıkları talebe. mittir. Bildirikte arttırma ve ek· 
leri de oturdukları semtin en ya - ailtme kanununda, bu ıibi muam~ 
kın orta okuluna göndermitlerdir. lelerin bonoile ödenebileceii ta · 

Orta okulların yeni açılacak ıu· birinin pek pmil manada kullanıl 
be ıa.yısı da tesb!t edilmiştir. dığı gözönüne konularak, kudedi 
iLK OKULLARIN DURUMU len bonoların bütçe kanunlarma 

istinaden hazine namına çıkanlan 
ilk okullara bu yıl yalnız 928 

doğumluları alınmlf ve daha ıon· 
ra 929 doğumlulardan ikinci ki · 
riun, şubat ve mart aylarında do . 
i?anlarda kabul edilmeye batlan • 
mıftı. Bu dunım kar,ısında ilk o -
kullar bat öğretmenleri okulları· 
na yazı1mak için bat vuran 929 do 
ğum!ularm bazılarının nüfui ki . 
ğıtlarmda doğduğu ay bulunma • 
dığr için· bütün ha, vuran çocuk •· 
ları kaydetmek zorunda kalmış • 
ludır. Şe!uimizde bu yıl yeni okul 
açmaya bütçede tahsisat yoldur. 
Mevcut ilk okuJlarda yarım ~ün 
tedrisatı yapılmak suretile bu du· 
nım düzeltilecektir. 

KOL TOR DiREKTÖRÜ YARIN 
GELiYOR 

ilk teClriaat kadrolarile ya. 
hancı ve azlrk okullarının kadro • 
larını bakanlığa tasdik ett:rm~k 

üzere Ankaraya giden kültür di • 
rektörü Bay Mehmet Emin yarın 
Ankaradan ıehrimize dönecektir. 

Şehrimizin ilk tedrisat kadro • 
larmda bu yıl mühim değişmeler 
yoktur. Yalnız dıt vilayetlerden 
ve yeni öğretmen okulu mezunla · 
rından verilenler lstanbul okulla. 
rına atanmışlardır . . 

Orta tedriıat kadrolarina gelin 
ce ,ehrimizin orta tedrisat kadro • 
ıu etrafında kültür direktörü ha • 
kanlığa izahat vermiş ve yeni ya· 
pılacak ilaveleri aöylemittir. Okul 
larrn kadroları hazırlanmıttır. 

bir yıl müddetli bonolar olduiu 
turih edilmittir. 

25 liraya bir telefon 
sahibi olabileceksiniz 

Poeta, tel&TAf ve telefon aenel 
direktörlüğü tarafından telefon 
konutmalarmda yapılacak tenzi • 
latı gösterir bir projenin hazırlan 
makta olduğunu yazmıttık. Bu 
proje aon günlerde bitmit veba • 
yındJTlık bakanlığına gönderilmit
tir. Yeni projede konuıma üaet. 
lerinin indirilmesi meıeleainden 

batka y:eni yapılacak telefon teıi· 
satının ucuza mal edilmesi de var 
dır; söylendiğine göre yeni tesi -
aa.t 25 liraya kadar mal edilebile • 
cektir. 

Şir ketihayriyenin tatil 
~ünleri tarifesi 

Şirketi Hayriye tarafından, 

kıtın t~til günlerinde hoğaziçi hal. 

kmm ihtiyaçları dütünülerek yeni 
bir kıt tarif esi yapılmak için bir 

karar verilmiıtir. Bu tarifeye gÖ· 

re, boğazın Anadolu yakasında 

Vaniköy ve Rumeli hiıar~a ka • 
dar gidip gelme ücretleri tatil 

günlerinde birin<:i mevki 20 ikin· 

ci mevki 15 ve buralardan daha 
uzak iskelelere birinci 25 ikinci 

20 kuruş olacaktrr. Bundan batka 
ta.ti) günleri mekte~i pasoları 

da müteber ıayılacaktır. 

Bu meıele eb;af ında yaptığı· 
mız incelemede i"1< tedriıat öğret
men ve baı öğretn ~nleri önümüz. 
deki hafta öğretmenler birliğinde 
bir toplantı yaparak durumun dü 
zeltilmeai için ali.kadar makam • 
lara bat vurmağa ka.raf' vermifler· 
dir. Şehrimizin öğretmenlerine 

verilen makam paruı yıllık ola • 
rak 65 bin hesap edilmrıtir. Bu 
para bütçede yapılacak ta.sarruf r 

la temin edilerek öğretmenlere ve
rilmesine karar verilmiıtir. Fa· 
kat öğretmenler yalnız birer aylık 
larmı ahnı1lar ve diier aylddarı • 
nı alamamıtlarda. 

latanbul gibi bahalı ,bir .-,m:d, 
oturan öğretmenler bu par&larmı 
alamayınca büyük bir atkmtıya ı 

dütmütlerdir. 
Durum tehir ınecliabıin lC§rini 

aanideki toplanbımda da IDeYZUu 
baha edilerek bir çare bulunması 
beklenecektir. 

ONIVERSITEY!E BU Yit: 300 
KiŞi YAZILDI 

Oniveraitede ikmal amaçları 
dün bitmittir. Derslere önümüz· 
deki salı gününden iti-haren baş · 
la.nacaktır. Onivenitede yeni yıl 
derı baılangıcı büyük bir törenle 
açrlac:aktl1'. Törende Onmnite 
rektörü Bay Cemil BUael Oniver · 
sitenin kuruluıunda·n buıüne b · 
dar geçirdiği tekamül ve bundan 
eonra yapacağı çahımanın tekli 
etrfmda bir diyev verecektir. 

Bu yıl Üniversiteye yeniden 300 
talebe yazılmıttır, en fazla talebe 
yazan fe.külte tıb ve sırasile hukuk 
fen ve edebiyattır. 

KOL TOR DiREKTÖRÜ KiM 
OLACAK 

latanbul kültür direktörlüğünCle 
vekaleten bulunan Bay Mehmet 
Emin Friıirgil'nin vekaleti 23 ey· 
lôlde bitmiıtir. Yeniden kültür 
direktörlüğüne kimin atanacağı 
henüz belli değildir. 

Dün çıkan aktam gazetesinde 
Bay Mehmet Emin Firiıirgilin köp 
rülü zade Bay Fuaddan açık ka • 
lan edebiyat f akülteaine dekanlı -
ğa atanacağını yazmııtı. Bu mese 
le etrafında ilgili bir zat kendisi · 
le görüten bir yazıcımıza demit • 
tir ki: 
"- Edebiyat fakültesi dekanlı

ğına kimin getirileceği heni.iz bel. 
1i değildir. Bakanlık bu önümüz . 
deki ders yılı başında buraya a . 
sıl bir dekan tayin edecektir. Bu
mın kim olacağı şimdiden biline
mez.,, 

f ratcllini Kardeşler Avustralya Yo!unda: No. 52 ıs Eyıuı I 935 

Franıa c vıbazhanclerinc.'r çalı,an <Frattllini kardefler) Aı:ustralyada bulunan bir cambazhane dircl.:ii.irii tcrra · 
fından çağmlmııtır. Uç kardeı yola çıkıyorlar. Aıağıdaki resimlerle dünyanın bu e.n meşhur l•o17Üklerinirı ~eJJalın 
tini tal.:ip ederthiniz. Bu macerauı i11 ice takio edebilmek için bu rC'ıimlerl keserek toplamak ~e bir kollcl.siuon 
11apmak ldzımdır. · 

· Gezinti 

Dil bayra l 
• • 
ışı 

Gerçek bayramlardan biı ini 
de dün kutlulc.ulık. Gazetem, bu 
bayramın dcğcr:11i belittmeh, fla· 
"ruştuğumuz ugurlu g:ınun ne 

yüksek bir tanla aydınlandığını 
göstermek için hiçbir §~.>·i esirge· 
memi§. Bir yandan yenı bulu§la· 
rın biriktirdiği bilgi verimlerini 
ııralarkcn, bir yanclan tarih :çin• 
ele, tozlu yapraklarcla gömülü 
kalmıı eıki varlıhlan bulup çı • 
karmıı. "Evliya Çelebi,, den alı • 
nan "Nuhun Gem:sincle Türkçe,, 
parçası, Omer Rfaanın ·• Kii§garlı 
Mahmut,, tan tCJ§ıclığı belgeler 
bunlardandır. 

Çağlar arasında vakit vaki.ı 
lıızl.anan dil atdı1larını clurclur • 

• mak iıtiyenler de unutulmamlf. 
Meğer "Kureyş,, ile lstanbulu bir 
tatan, "Allah,, ın yıhılıı günün• 
kadar "Tanrı,, olanuyacağını ıöy
liyen "Namuı, din, illet, faz.ilet,, 
ten .ıyrdmadan bu ıözlerin clil • 
den pkarılamıyacağını bciğıran a
damlar ela varmt§. Namuıu, ille • 
ti, elini, fazileti ancak kelimeler • 
de nelu alan bir §eY ıaymak için 
adamın yalnız cahil olman yet .. 
mez. Bu az.ğın ıahlant§, düpedüz 
kapkara bir gönül ve gene renkte 
br vicdanın aıçrayı§rclır. 

Giinqi ovadan, eteklerden 
önce gören tepeler gibi lnlyült. 
cloimaı birkaç kifi, dilin öz kay
nağını •ezmiflerJi. Fakat onlar, o 
kaynağa inemediler. Daha Joğ • 
J'Um ulam, o duru çağlayana in • 
diremediler. Ba:ş,;;ıızın üstünc/e 
bayraklann en ıanlın dalgalanır· 
ken dilde tutsak, pazarda tutıak, 
ıiycuada tutsak, öz yurdu11tJ1:r.da 
tutıaktık. 

"Hügo,, "Erncmi,, nin ön sözün• 
de: "Romantizm edebiyatın öz -
gürliiğüdür. Bütün zincirlerimizi 
kırdıktan sonra ona kavuıtuk,,. 
der. Onun gibi bi7 de dil bayra • 
mına kavu§mak için önümüze yı
ğılan binlerce engeli devirdik. Bu 
engellerin en küçiiğü bir çokla • 
rınca aşılmaz birer dağdı. "De • 
ha,, nın birçok tarifinden b'iri ele, 
çevrenin gücünü pertaV8lZ gibi 
bir noktada toplayıp ate§ yap -
maktır. Türk üikesi, yüzlerce 
yıl bekledikten aonra ona erdi. 

Bugün yurdu ikiye bölen dil 
ayrdıi?ı yoktut. Dil birliği çoli 
geçmeden gönül ve yürek birlik• 
lerini doğurur. Nitekim bugün 
Karıtan lzmir kıyılarına hacim' 
damar vuruşlarımızdaki aksamaz 
düzen, bu birliğin yavtusuclur. 

Yarın, bu düz.en edebiyatımı
za girecek, yerli dille yerli duygu 
lar söylenecek. Şimdi yalnız halk 
ozanlarında görüp imrendiğimiz 
o sıcak gönül rüzgarları, kü!tür· 
le be::lcnmiş, ··ncclmiş mer.!Jurlar

dan geçerek gcrçel~ §iiri doğura • 
cak. Bu yüzdendir ki, dünkü bay
ramı, yalnız bir dil bayramı gibi 
kutlulamak yctmt?:; eliyorum. O • 
nu biitün gcni~liğilc havramc.'7 C:P 

rektir. 
S. Ge1'g·n ,,, __ 

Demir fa' r ; k ası 

Zafrnnboluda açılacac ım yaz .. 

dığımız demir fabrikası için. ya • 
pılan araştırm&lnr sonunda l:afi 

derecede demir madeni bulun • 
muştur. Ancak bun!arın bir lnsmı 

çok kükürtlü olduğundan hariçten 

almaca!< maden ccvherilc karıştı· 
rrlması rr.uv:ıf ık gör~lı.:ü~ür. F~b-

ı· ikada ':elik ımc levhalar da vn:oı • 
lacaktır. 
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Krzafan sırı 
Haftada bir Yağmur Rnkaradan: 
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Köylerde çalışmak istiyorlar 

Hastahaneden eve 
götürülen yaralı 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

( Üsıyunı birincide) 
l'tıhudi gaztteci (Jakofl un bıra -

Şehrimizde iki gün evvel. 
lıyan yağmur evvelld gece t 
ve yıldırım:a i<a · ı ş ıl; ol~ral< 
detti bir !ekil almış, dun dı 
yarısına kadar devam et.D1 · 

Şehir dün bir kı§ manzar~il 

Ank 2 (K--) -~B~~ı · 1 d. Bak 1 k ··~ t YaşaT, ötdü Fehmi, yaka-ara, 7 urun - u yı mı! er ır. an ı , genç 0 6 , e - • 
ilk öiretmen okullarını bitiren menlerin müracaatlarını sevinçle landı .Manye qel1rice 
talebelerden bir çoğu Kültü::- Ba- karşılamı§, bunu kendiierine bi - Beıiktaıta akaretlerde bir kaza 
kanhima bat vurmuılar, köyler - rer me1<tup1a Bildirmitfir. obnu§, §of<Sr Fehndnin cfomt>oi • 
de çalıımak ;stedilderini bildir - linde ıoförün yanında oturan Ya

iskan r'!eri __ .....,~ 
Muratlrda lhr iskan 
kongresi tap/anacak 

" Ankara, 27, {Kurun) - tıkan 
itlerijıin iç itler bakanlığından ıağ 
lrk ~aruığına. verılmesi karar
la!mtttJ1'. 

Sailrk bakam Dr. Refik, ıajhk 
müsteprı Hi\_sameddin ile 9irlik · 
le bu akıam lıtanbuln, oradan da 
Tra.kyaya gidecektir. 

Muratlıda bütün Trakya va1ile. 
rinin iftirmle ve saihlC baltanınm 
remiiinde l>ir kongre toplanacak 
ve mtillacırlarrn isl<lnı ifi ıöriiıü· 
Jecektir. Kongre öç dfut gilıt rii -
Tecektir. 

lstanbul killfilr kal/to
sunda yeni Ôgrelmenler 

:Ankara, 27 {Kurun) - Bt.1 yıl 
Uk öifetmcn o!Cullarına bitiren 
115 talebenin tayinleri Y•P.ılmrt
tll'. Bunlarcnn iıtanl>ula tayin • -
dilenler ıunlndıt: 

Eiffme öiretiben okbllarıA -
~an: Saide, Saadet, Şadrman, 
Neıet, Adviye, Hatke, Handan. 

Jatiınhul <Sğretmen okulların . 
aatt: Hakkı, Makbule, F ahtiye, 
Nezahat, Fazıla, Hikmet, Bedia, 
Ferh6ntie, Melahat, Meliha, Meb
ritte, Münevvtr, Nurlya, Müved -
'det, Muzaffer. . 
8uta.iadan Etnetl, Mesrure; Kon

yailafi F~thiye, lmıirden Mürvet. 

Birinci ~enel isnekteri 
l\nkata, 27, {Kurun) - Bir . 

bç IÜJk)eÔberi burada bul1ı1Dı&n 
ibirinoi .. neı i•~er Bay Abidin 
öamea vaztfesi ~ına döndü. 

1 arikatçile1in 
muhakemesi 

Arikara, 27. (Kurun) - Nev -
ıel!ir lal'ika~iletinin muhakeme • 
sine bugün Sevam o1undü. S~lu
latdiin Şerife kichn, feyh Jdtlnet 
ve fsmam illr öikeı liültUinet~ ha. 
l>e~ veren ;ttinin Neıtteliirde fa • 
hlt iıfatile ifstlesi klmmak üzeti 
mldiakeffie 19 bitincitepitt4! l>ıra • 
thldı. 

Mttlmddlltllrl rırasrnfla 
taginle;.i 

Ankat•, 27 (Kurun) - Gihan1 

beyli malrnüdiJrü G-lip Ma.rdi11 
merkez malmüdiirlüjüne, Ziraat 
Bakanlıiı muha.Hbe katiplerin -
den ~hmct Urfa.ya, Çoruh tahsil 
mijf ettiti Sa ip Maçlla;y~, l<ahıa 
malmüdürü Avni Ağr11a, Tavıan
h eıki ~ahı il müdürü Muataf a 
Petürkeye, Niksa-r malmüdürü 
Must&f a Borçka;ya, Bo2öyük ~al· 
müdürü Riza Cıhanbe7liye tayin 
edilmiılerdir 

Saimbe..Yli metkeı ınalmüdürü 
Hamdi Bakaıı!ık emrine ahnnsı,, 
yerin• Söke rnalmüdüru Abdür -
rahman tayin olunmutlur. 

Fransanın hava ordusu 
Pariı, 27 (.\.A.) - Hava or -

dusu ıefleri konf eranşı, büıün 
toplanacak ve teknik meseleler 
ve bilhaaa emniyet meaelelerinin 
mtırılmaşı meselesi hakkında 

tetkikatta bulunacaktır. 

Yugoslavyada feci bir 
oatlama 

Belrratf: 27, (A.A.) - Belivut 
yakininde bir maden paUamıı •e 
15 kitinin ölmMine yirmi ki,inin 
de yaralanmurna ıebep olmuştur. 

Hava durumu l · l Gelenler, Gidenler 1 . 
( rAnkara: 27, (Kurun) - Ziraat --~-~-------~--
veklleti meteoroloji enstitüıtin .. iNHiSARLAR MÔSTEŞARI 
·den bUdirilmittir:. -inhisarlar müıteıarı Bay Adil 

27/9/1935 de Türkiyede hava tehrimize ıelmiftir. Burada l'im 
"durumu, son 24 saM İçinde Trak • tuklirde be.Er ineelemeletde bulu
ya, Eie böl:1elerıi ile ona Anadolu nup, Samsuna gidecektir. 
nun Konya ııe Çorumdan maada z / d k f L t 
yerleri ve güney Anadolusunda onqu a a 1 ı1 ına 
dön yol "ft Kilis tarafları, Kara. 
deniz kıyılannda Rize ve Sinop 
~aiıılı geçmi1tir. Ölçülen mi1cdar
lar, metre murabbaına: 

Burada 87, Adapazarında 46, 

Hayr~boluda. 24, Dursun beyde 21, 

latanbulda 11, Kütahya ve Eski • 

tehiTde 8, Isparta ve S.baeskide 

var 
Zonguldak, 27 (A.A.) - Diiıı 

aktam üzeri Karadenizde tidtlel
li fırhna ve yaj111ur baılamıttrr. 

lr.giltere - Mısır 
Londra, 27 (A.A.) - fngilte -

renin Mısır fevkalade komiseri 

Sir Mil Lampson dün Mısır'a 

hareket ctmittir. Bu gidiş l&l'lıl -
dığından çok evvel olduğundan 

tar, otida yere &yak l:Jaamak üze
tle iken otöDIObiJ harekete ~ij, 
Y a~r yere dütmüı ve ağır suret
te yaralanmıftı. TeClavisi için f.. 
ransız hutallaneiine kaldırılmıı
h. 

Y a.ıar, hastahanede ltalmak isle 
memİ.§, evinde tedavi edilmeli 
tercih etmif, ana11 ve lCız karde,1i· 
le birlikte yaıadığı evine götürül· 
dükten hir gün sonra ölmütlür. 
Yapılan araıtırmaaa Yaıarı ·ev 

ae Mari isminde bir kadının te • 
daviye gİritliği kanaati uyanmıf, 
bu icadm hakkında tahkikata ıi· 
ritilmiştir. Mari, h.-ta olduğun· 
dan, ıimdi evinde yatma1ttadir. 

Diğer taraftan ölenin cesedi Ü· 

zerinde morıda otopsi yapıhnıı· 
lJt. Rapor verilecektir. Şoför Feh
mi ele yakalaıımııtır. 

Genel N1f-.nya1" Bay Ş•filcı 
araf\ırrMıY• önemle el kofm~· 
Arqtırma yürilyor. 

Bir saat meselesi ! 
Muıtaf a isminde bir adamın ta· 

at mı ~hrıaldan wçlU F eti iADin • 
de biri, Sultanalımet hirinei ıa1h 
ceza lıalfyetf nde t1ün mulıakeme 
edilmittir. 

Feti, ıöyle deın;Jt&.: -..,.. 

~ "ilen hu saatr çalmaclım, mu· 
vakkaten almtJ huhmayordlUm. Ar 
k-adaşıma bu ıeaih iğreti olarak is
t•mek üz4tl'e ıitmiftim. Keadi4i. 
nl bulamadım, .u.tı orada d111'U· 
yordu. Aldım. itinıi görünce k...., 
cliliğimden tekrar ıötürclü:m, ken· 
diline verdi.sn f 

Hi1rim Reıit tc*du: - ' -

- Saat. bu kadar !lnn mı icH? 
- Evet, otün mutllk& lasmdı ! 
Bu harekeue çalma kasdl ol -

madıRı noktun;dan, ben.at ka .. 
ran verihniftir. 

Bir karikatürden dolayı 
"Akp.m,, gazetesinin "ten ya· 

zılar,, sahifesinde çıkan \iT dak· 
dilo karikatürüııden daiayı genel 
aavamanlıkça ~ılaa müetehCf'n 
Repiyat clavuma, lstanıbul üçün· 
cü ceza hakyerinde dün bakıl • 
mıttır. 

Gazetenin neıriyat direktarü 
Enit Tahıin, bu b.rikalürde ılriie
tehçen bir cihet bulunmadfimı ile 
ri ıünn\iftiir. Dvnıımaya ~ 
bir gün devam olunacaktır. 

Evden çahnan e5ya 

7, Bolu ve Kititte 6. Ankarada 5, 

Benehir ve T oayaua 3, Dörtyol, 

Polatlı, Bandımıa ve T ekirdağın· 
da 2, Kutamonu, Sivu, Kırşehir, 

Sinop, Kili., Niğde, Rize ve Af . 

yond.a bir kil<>gramdır. 

Fatihte Hüam bey maball.,in
de yirmi sekiz numaralı evde otu. 
ran Sadık ojlu Mehmet, dün 1&• 

hah kalkmıı, aiyinmif, sokaia 
çıkmak üzere iken iskarpinlerini 
aramıı. bulamanu§tır. Arqtırma 
sırasında ia~inlerinclen bqka 

Taymiı ga'zeteıinin aytarına aı6 • bazı ev efyumm da ama kadem 
re, Mısır siyasal çevenlerinde 1n- butıiınm farkıfta nrnııf, kara • 
giltere dıt itleri bakanlıfının, in. kola müracaat etmittir. 
giliz - Mısır çahıma birliğini pek Khril ojlu Ha1fi ismlnde lairi, 
yakından takibe karar vermiı ol- yakalaamsf, evden qırdıiı ıeyle-

kılmaaı 
Almanyada yahudi aleyhtarlığı ha-

reketi ilk başladıiı sıralarda gazete
cilik eden (Jakob) adında bir yahudi 
memleket dışarısına çıkarılmıştı. Bu 
fidam hv1çreye gitti. Otada Alman· 
yada Nazi idaresi aleyhine neşrfrata 
ıtsaşladr. Bu nefriyatıan memnun ol -
mıyan Alman polisi lsviçreye gizli 
bfr kaç adam göndererek bu yahudi 
ga.zeteçiyi kaJdırttı. Almanyaya ka -
çırttı. O vakit bu hadise ls-viçre hü • 
kQmeti ile Almanya araslnda sıyasal 
lfır dargınlrğa y~J açm"b. ıs,içre hü
kOihetf hukuku dfü•ele aykın olarak 
böyle kendi topraklarından .kaçını • 
nfıf oJan adamın geri Yerilmesini iste
di. iptida Almanya buna karşı haber
si~ gibi danandr. Nihayet mesele iki 
taraf atasında Lflhey hakem mahke
mesine ntildf. 

LlM.Y ıta'kem Malllıeme~f henUz bu 
mwle lwdnnda karannı vermemi~ • 
tir. Fakat dikkate cJeier bir hldise -
dfr ki Alman)'& hiikOmeti mahkeme
nin karar -vermesini beklemeden ya -
hudi gazeteci <Jakob) u ~alıvermiş • 
tfr. ~imdi bu adam y{ne İsviçre top
rak1nmda 'bıulunmaktiidır. 

Alman h81u1Met1Bbl mahkeme k~ 
rarıaı WklaneDlıill pmteai)'i ea • 
hnrmeı!d bıa; ._ ... ıen keadi haksız ~ 
Jıjmt itiraf ~etinde &Cirülüyor. 
Her halde b11 tarzı hareket Almanya 
hesabına bir hlisnüniyet alameti ola
rak kaydo1unacakttt. Mahkeme ya • 
nn kanar '-erdfft takdirde bu n~lda
Yt hfMM katacaktır. 

Fakat putefi (Jakbb) un aerbest 
bırakdmasmun sıoara §\indi ~eni bir 
mesele meydana çıkmak üzeredir. 
Çflnktt tın4~• •ülttmetf \ta •danam 
nndl topraldamula OtU?IDUtb& •ii ı;. 
aaacle d11tiyor. Snaırlan ~rısına çı
R,ıvor. Blınun isin (Jakob) qn Fran 
ıııaya ıtdec~i ulaşılır.or. Hnlbuki 
Fransız gueul~rl ıtır t.arfta" :/llındta:· 
lata karşı h<tŞ gtfrlinmelf, öbUr--tarftf· 
tan 'Ftansanm 'kendi tabaastttdaa o • 
Jaa JfÇilen iş ltal&ıaadıfl bir sırada 
faıJa bir adam "8ltmemek için bu ~ 
bl iıjınma h&disekrine karp bir ted
bir a!Jnmaınnı istiyor. 

l1t{IUtert1 De Franao 

mı§tı. 

Sirk~ci .. Em:nönü 
mıntaka olamaz 

Son günlerde Bayındırlık 
kanlığı ile, Tramvay ıos}·ete'i 
rasında Sirkeci - Eminönü 
rak yerleri etrafında konu~ 

baılam19hr. 
Bayındırlık Bakanlığı Si 

ile Eminönü :ırasındaki met• 
nin seksen metre oldu~nu 

sürerek, bunların bir ist&ıyoıı 
yılmaaını istemektedir. 

Bu ıekilde T e;>ebaı&dan 
keciye ve Sirkeciden Tepeb . 
kadar iki kıt'" pa:-asiyle (yal" 
kinci mevki 3, 75, biTinei 
6,25 ile) gidilip geline bil 

Tramvay soayeteai bu d · 
ceye uymak iıtememekte Ti 
minönü ile Sirkecinin ayrı 

kıt'alar olduğunun evvelce 
tarafından kabul edildiiini 
sürmektedir. 

Konvımalar devanı etm 
dir. 

Süt etiketleri 
Su rüğümleri için huırld" 

tikel nümünelerinin iıaznblt 
mif. yakında daiıtılaca'lmr· 

ketler renkli ve emayedir. 
umanda on ~ metre 
gijriilebileçek kadar bij,yiiktiW• 

Romen tayyarecileı' 
Şehrimizde bulunan Romen 

yarecileıi havanm bozuk 
do)a1J1ile yine Ankaraya yoll 
mamı_ılardır. 

Hava düzelirse bugün ıi 
lerdir. Dün, Romen tayy 
ri, mihmandarları olan Tii1'1' 
nıanları ile birlikte latanbul 
y:s ve komutanını ziyaret 
lerdir. 

Habeş meselesinden dolayı lngil- anlaşmamazlık iptida ltalyan • 1 
tere ile Jtatya arasmaaki anlaşmaz - anlaşmamazhğı şekline girdi:~ 
Irkta Ftansaam durumu çok uıiktir. ttalya _ Uluslar Kumu meseldi 
Fransa bir taraf an Avrqpa işlerinde lindedfr. Çiinkü ltalya betler k 
1ngiltetede'7 öbüt taraftan A "ustur- sinin karannı kabul etmemlttit• 
ya mesele~inde l~~nın kendisi ile n'Unla beraber Jtalyanm eevabl 
birlikte hareket etmesine karşı Ha - müzakere imkt\nlannı ~tiia I 
beş iıfnde bu devletten nyrdınak liste,, kaldırmamıştır. Beşler komitesi 
miyor. Bununla beraber şayet lta~ya talyadan aldığı cevabı Uluslar 1' 
Habe~\ştaaa kartı harp hareketlerıne mu konseyine nrmi§ olduto ,
ba§lar da bu devlete karşı zeni şimdi meselenin yen\ inkipfla~...t 
tedbir almak IAmn gelirse FraMa rada devam edecektir. Son babll"_ 
kes1n bir durum almak mecburiye - re gö'le Uhıslar Kurumu pai 
tin•e kalacaktır. lşte böyle bir ihti - Ju komitesi yerine on ilçln k 
•ale kal'jı Jl'raasa pdiden kendi si- yapnuıtu. Konsey adına 1~ 
yuasını kestirm~ isin ln.giltereye şu Habeşbtan-a yapılacak tavsiyeleıl 
suali sordu: komite kaleme alacBıktır. Kon~1 

"- /ngUtert kabında Ulıular Ku- nllmüzdeki ayın sekizinde top 
rullW hükmü dairesintle ltalyaya kar bu komitenin karannt tut!$ 

'' :ecrı ttdbir almak i&tiyor. /ngfl • cetktr. 
terenin nu armsıı yalnız H«bef işi • Fakat &nemU olan cihet hlr 
l'N ,.., ınlütlıaiıNlır? Yoksa Orta A.~ tan ltalya. Akdenizdeld harp 
rupa ıoe doğu AvraıRauulcı çıkacak Jıklarıru kesmeqtir, arthT1n.uı..-.
e1JU1iuet nıe~leleriıule de bu prensi • Öbür yandan İngiltere de en 1' 
bi tatbik edecek, yani bu mıntakala - harp filolarını Akdeniz liman 
rın emniyetini de garanti et~k için hele Yunanistan sularına topl 
zecrı tedbir .Ufllünt iftlrak eyliye • tır. Her iki taraf bu hazırlıklarJll 
ttt mldir1,. dafaa malaiyeüade olduiunu 

Bir hafta e\'Yel baıı telyaıdarı ln- ]erine karşı temin etmekle 
gilterenia bu ıuale (Evet!) diye ce • yarın nasıl MdiSeJer çıkacafıitt 
, ·ap verdiğini bildirmişti. Halbuki hu- min etmek zordur. Nihayet 
güne kadar ~len A\•rupa postala • ip.ret ettiiimiı gibi dofrudan 
nnda buna dnir açık bir haber yok • ya Hat>eş --eselesi ile alakada.r 
tur. Bunun tcrıine olarak İngiltere - yan bir talsm Avrupa memlell 
nfn bu m~le durumu şüpheli gös- d ğ lt 
..... rllm•ktedı"r. Anla .. ldığına •öre in- de seferberliie o ru g m -" 
•.ı "' r 6 Daha Mnra Almanya ile Menı91 

giltere Fransanın bu sualine şu yol- sındakl gerginliğin tehlikeli bif 
~ Hava 11caıklığı bir gün önceye 
göre, hemen bütün yurtta•iki ili 

··~:m derece arasında düıüklük gös-
~ 

termittir. Yurtta en yüksek ııcak-
hk derec:eleri: 

Adam.da 31, Çorum, Silifke, 
~1 Ye Malacyada 30, Edirne 
ve Antalyüa 29, dur. 

d .. t' d ı lm ı..:...-d ri yorgancı Mu.laf aya ıatbiı an . U&U aure an e an qı &IWI ır. .. .. 
• . - l&1ılmıttır. Arattırma yuruyOI'. Mısır geneloyu lnııltercmn Mııır 

hükUmetiyle birükte harekete_ Remziye-Melekzad davası 
deceğine dair bundan on riln ev • Erkek kıhlmda ıezen Melelaat 
vcl yapılmı§ olan bildirigten mem aleyiıine Remsiye tarafmdan 
nun olmamıt görünmektedir. açılan mektupla tehdit Cfavaıına a.. 

da bir cevap \'erecektir: almrun ınyasa durunau ttzerİJI' 
"..-- ı,..utere Qrta Avrupa ve Doğu memeleketin çok dikkatli oı."' 

Avruptıtlald trnlllyet ~t1ltlerinde de zumunu göstermektediı'. A 
ucrt ı.dbfr uıul~Jt• ipırd •ilecek • son gelen telyaıılarına ıöre 1~ 
tir. Ancak bıı f#irak Mdtce Uluılar ıe Habeslstan arasnu1ald ani 
Kurunuı pa1rtı ile ballı olacaktır... . h4'1n ~laNıır. hallıdilmesiae a"' 

Fakat 6yle görülüyor ~I bu t~rlti 1 bir imkan kalınamrthr. Şu Jtaldl 
bir cevap Fransayı tatmın etmıyor. taraftan harp hareketleri oıattl' 
Fransız 'azetelerinfn yazılanndan t.araftan da müzakerelPJ"e de~fl 

P EneJki gün lzmirde aağnak ha 
} linde Y,ağıı olmuı ve metre mu .. 

it muhakeme lıtanlııal üçüncü ceza 
rabbama beı kilo su verecek ka • lıakyerinde dün sabah kapalı cel-
da1' yağıı olmuttur. aede devam olunmuJtur. 

anlaşılan mana budur. nacaktır. _ _, 
Babeı ıneıelnl l ASIM fi', 
ltalya ile Habeflıtan arasındaki 
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\'apışık Kardeşler 1 Yabancı memleketlerde gençlik r 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL . 

Sötem: 4 7 m•IRllllllllllll Yazan: Rudolf Van Wehrt ~ ç • 
ın de gençlik 

Ben !ve }' apaqım ? ! Çinde erkekler, ilk önce ailesinin seçtiği kadınla evlenir. 
ardeşler yapışık ! Hakim bunlardan Fakat bundan sonra, başka kadınlara karşı takip 
birini nasıl hapsetsin? Mes'ele ! edeceği harekette de serbesttir. 
aa,ını okumayanlara 

Yapışık kardeılerden Eng, 
Çangı dava ediyor. Dava konu
ıu, gapııık olmı11an harekette 
bulunmaktır. Çang, Engi döv • 
miiştür. Bakyerinde suçunu 
ikrar ediyor. Bakim, döı·mesi
nin ıebebini soruyor. Çang, 
fÖJJle ccı'Clp veriyor: 

-Haklısınız. Salonda bulu • 
nanLardan •ükunet ve sekineti 
muhafaza etmelerini tekrar rica 
ediyorum. Bu ricayı, bir ihtar 
da sayabilirsiniz. Ve son ihtar! 
Aksi takdirde topunuzu birden 
salondan dişarıya çıkarttırırım! 

DDngaJa Çinliler kadar mepeni, onlar kadar akıllı ve her değişik/ile 
müsamaha gö&teren ba#ka bir millet hemen yok gıbidir. 

P k- .Kardeıim Eng, pek mağrur 
d:h kıbirlidir. O, bana nisbetle 

• a çok okumuıtur. Okumuı o! 
.?iu İçin, kendisini benden üs · 
n \'e dolayısiyle beni kenı1iıinin 
lnında h k' .. .. B . . 
İhf · a ır goruyor. enı 11 • 

L a.f ediyor. Hatta bir ker~ de 
,~ilden nefret elliğini &öy)emişti 
le~~~. ~in bağtadığını, buğz bes . 
k B•nt ! Karısı, benim kar.mı\ 
b?taaının benden çok daha iyi 

0
1~ adam old Jğundan bahselmiıı. 
1. b .. 

ld Yı ir adammıf, bense fena bir 
l1tt lJtınırtım ! Karım bu sözden a
ltı:'· öfkelen11';f, hakareti kar
t ıı bırakmatı onuruna yedi· 
)t~~rniı, kız kaı def inin saçlarını 
t'~ladığı gibi çekmiı. Fakat 
~in karm daha ileri ~itmit, ka
t..._ 1 dövmüı, ıaırmıı ve yüzünü 
.. rıtıalaınıt 1 

~ li~kim, bu anlattı Uzerine 
1• demekten lfendinı alamadı: 
- Aman ya Rabbi! 

bt - Sonra kanm af hya atlıya 
d"~ ıelip . bu o!an biteni 11.yıp 
~unce, ben de öcünü almak için 
it nu döven kadının kocası o • 
~kar detim Engi dövdüm tabii! 
lQ Unla beraber, ıunu da kaydet· 
d·~den geçemiyeceğim. Ben Engi 

0
"trken, o da benimle mUcadele 

ttt· 
ı. k d. · · ··a f k l ~ en ısını mu a aaya a -

'tııltı \'e o zaman ikimiz de yere 
ao::;ıandık. Vaziyet asıl ondan 
tilti kötületti. Karılarımız ye . 
td ler, çocuklar bağırııtılar. Ka · 
?tt'lr~ kocalarmm yardımına gel • 
k •ıtı. Bize yardım edelim der · 
ı~~· onlar da üstümüze devrildi· 

[)· ı· l~i tn ~.Y~nler ar0aıındaki lıafif -
tUı .~ .ıuluımeleıın pef ı sıra gü -
ttt:~ıu kahkahalar! Hakim, ihtar . 

Bu ,iddetli ihtar üzerine, sa • 
fonda gülüpneler bitti. Şimdi çıt 
yoktu. Tam bir ıük<ln hüküm sü 
rüyordu. Katlarını çatmıt o?arak 
kalabalığı süzen hakim, mem • 
nun, başını ıaUadı: 

-Ha, §Öyle! 

Sonra, davacı i'e dava edilene 
bakarak, dava mevzuunu hüli.ıa 
etti: 

- Dava aydmJıı.nıelı. Hadiıe, vü 
zuhla ortaya kondu. Çang Ban . 
kers, Eng Bankerse kartı yakı9tk 
almryacak tarzda harekette bulun 
muttur. Bu, suçtur ve ıuç, sabit ol 
dq. Lakin, söyleyin bakalım, kur· 
nazlığınrzı rö•terin, bana bir akıl 
öğretin! Ben timdi ne yapayım?! 
Durutmanın baılangıcındanbe

ri .öylediklerile kalmayıp, bu son 
cümlelerle, daha dunaflD&ya ıon 
verip kararını bUdirmeden reyi • 
ni ihsas eden hakim, üetelik ne 
yapacağını tatırdıimı açıkça °""' 
taya vuruyor, davacı ile dava e. 
lfilendea.alal dMUfl7or4iu1 BU ~Ol 
daki sözlerine devam etti: 

- Hiç fiiphe yok, ki Miıter 
Çana Bankeni dört hafta hapse 
mahkUm edebilirim. Fakat, o ha· 
pisaneye tıkıldığı zaman, siz ne ya 

Çin ıençliii asırlardanberit 

hem aıırı derecede serbe•tlikte, 
hem aıırı der~ed! baskı altında 
yqamak dolayıı ·yle dünyanın 

hiçbir ıençliğine benzemez. 
Gençlik aıırı de,.ecede be.akı al • 
tında yaııyordu. Çünkü yaıana · 
cak bayabn örneklerini aile ve 
anane teıbit eder. V.e aıırı dere • 
cede 1erbeıt yaııyordu. Çünkü 
fert, ıenit bir ölçü içind~ ferdi ve 
ıabıi disipline ehemmiyet vermi
yecek derecede kayıtsızdı. 

Her genç, 1.ile ve ananeye ita
atle mükelleftir. Onun içın bir ai
lenin oğlu, daima bir ''oğul,, ka • 
lır ve yaıadıkça çocuk sayılır. 
Çünkü anasına babasına daima İ· 
taat eder anau babası öldükten 
ıonra onların ögrettikleri tarzda 
yapmaia çalııır. 

Erkekler böyle oldufu ıibi kız
lar da böyledir. Yalnız kızlar, ko
calarının ailelerine katılırlar ve 
ayni aaygıyı onlara gösterirler. 
Böylece her kız evlenir, ve kendi
ne ıayiı aöıtereceği bir örnek bu· 
lur. 

Bu bayle olmakla b'eraber her 
Çinli ıe~ ,aıırı derecede serbest
tir. Çinkü ._. oaemlekeUe ferdi 
ihtiyaçlar da düıünillür ve hiç ol
muıa hu yolda erkek evlatlara 
genit bir hasılat verilir. Genç ka· 
dınlar erkeklerin bu hakkından 
istifade edemiyorlar. Fakat onlar 

e\"!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!P!~~~~~~!!!!!!ll 

paca.ksınız, Mister Enı Bankers? - .. I . . - d d .... d'' S 
K d · · d • akl k aoz erını yum u, uıun u. onra 

ar eşınız emır pamı r ar • .. le deci'. 
kasında dört haftalık cezuını çe- fOY ı. 
kerken, siz ditarda gezip toza . - Allah, Allah! Şu halde Clok
cak mnınız? Yokıa evde mi 0 • tora müracaatla biribirln;zden ay· 
turacakımız? Yahut da batka bir nlmız? Bunun için ne diye hak
fey mi yapacakımız?.. Haydi, yerine bat vuruyorsunuz? 
s8ylesenize, ne yapmalı tuarlryor Çang Bankerı, telaşla atıldt: 
sunuz? - HayıT, haytT ! Bötle bir o · 

Hlkim son oldutunu lcesenkes peruyon yapılamaz. Birçok o • 
bildiTdiği deminki ıtddetli ihtarı· peratörler, bize 'böyle bir ope • 
na ratmen, salonda bulunanlar, ruyon esnasında ikimizin de yiiz 
kadm, erkek heJMİ, kendilerini tu- de yüz öleceğimizi kat'iyetle aöy· 
tamıyorlardı. Gene güldaklerini lemelcte birle§tiler • Biz, .biribiri
belli etmemek için mendillerini mizden ayrılamayız! 
ağızlarına ıiper ettiler! EDı Bankers, israr etti: · --· / 

S Enı Bankers, hiddetlendi: - Ben, bu operasyonun yapıl· 
lf- ük&tet ve ıekinetinizi mu· _ı "' - - Ben daha halcyerinden ne ması lüzümunua muaırrım. Hari -
-ele~ ediniz, lutfen ! Evet, de . istediğime dair tek kelime söyle- tada ölmek de yazılı olea, hu i§ 
h·d arıılıklı di:.'vüıtünüz, bu ıt-
.. l k ı meden, hi.kinı, kardqimi dört haf tecrübe edilmelidir. Ka.rdeıimle 
~ arı arınız da ite karııtı b '"deıi · · k . . . . ta hapse koymak imkanı olup ol • İr arada yaıamak, benim için ya 
.... 1\ nızın arıa. ıızın, sızın ka· k d ğ'ld" B" l l b' ·• ıı d k madığından dem vuruyor! Kanun, tama e ı u. oy e azap ı ır 
lıld l a ardcıinizin üzerine a • _ı_•Jd d ı bana isteğimi ileri ıünnek hakkı· t~ı e uzun mü det yaıayıp ömür 
h.. ar ve... Lakin, bu, görülme- k -'- h 
··•11 b' nı veriyor. Hakyerinde hak b. tü etmc.teue. emen yapıla · t'ek, ır manzara olmut olaa ge . 

·Pek· zanan bir davacı ırfatile, doktor- cak bir ameliyat ıırumda ölmek, 
~ı k t, ya çocuklar?. Onlar da 

fa a k larm bizi biribirimizden ayırma· bence tercihe aeier. Ben bu ite, 
•ına atıttılar mı? 

1ı ımı istiyorum. Hakyeri, buna ka- bütün tehlikeyi göze aldırarak, 
t ou •öz .. . d' l' 1 qlk• . uzerıne, ın ıyen er, rar venin! can ve gönülden razıyım! 
h. .. ırnın deminki ihtanna rağ -...... n k Hakimin yeniden ihtarma veya Çang, o fikirde değildi: 
"'··ı' endilerini tutamadılar. 
'-lU rn k hut demin -bildirdiii ıibi kalaba· - Fakat beninı de razı olmam 

e ten kırd1yorlardı ! [) lığı ıalondan rıkarttmnuına ha· lizım ! Halbuki, tehltkeli bir ,e--
&\>ay d' l' l • T tiilrnele 1, ın ıyen erın tekrar cet kalmadan, ıülü!ler, keailiver. yi ıöze aldıramam. Bu ameliya. 

r1 ad rı ve bu ıefer makarala· di. Herkes auamuftu. Bu bekle . tın son derecede tehlikeli olduğu 
lıab"~I kıllı koyvermeleri, Engi nilmiyen iıteie 1'&111 hlkimin ne muhakkak! Ben canımdan bıkma-

1 eıtirdi: B diyeceği merakla ~]deniyordu. dnn ! 
ita~ iı buraya el alemin mu · Dinliyenlerin çoiu, uZakça otu • - Hakyeri, ayrılmamıza karar 
lia.1c 1 

• olalım ı diye aelmedik. ranlar, ha.kimin mukabelaini iyi- verR-se, bu operuvon mutlaka ya 

l Yerıne hak k · · • b •-.-:k • 11 ku ·~ İnirt B arama ıçm ge · ce itile İaoxı ıçin, e erini Jak. pıbr. Çünkü hakyerinin verdiii 
'1~. ~,;:.•;k1e1 halin önünü lannm arkasına kaldmp, boyun. 1riT karar, her halde yerine getiri-

lillcilll • • l larmı uzatmqtrlar. Hakim iki e · lecektir. Ayrdmamıza karar ye-

Çin erkeğine! 
veril en büyük 
•erbestlik yanın· 
da Çin kadınlı -
ğına na .. ı bir 
hak verilmif • 
tir?. Bir Çin lıa
dınımn yegane 
vaz.if e3i ne ola· 
bilir?.. Dünya • 
nın en •adık ka· 
Jınlcuı Çin ka -
dınlan mıcltr? 

1936 ıüzellilı mllıabaktuına iftirak eden 
Çfn 6iJseli 

da y&fa)'lflarmm tiududunu çize- Onun için ıenç Çinli wrtn o 
rek bunların içinde yatamayı öğ. ailesine ırımrln sarılır ve aile.I 
rendikten ıonra aex vadisinden kendisini hayata atıncaya kadar 
hatka, her sahada, genip bir tahsi h'er yardımı ondan bekler. 
hürriyetten istifade ederler. Yani lktiıadi emniyet, çok mGhlm 
erkek ilk önce ailesinin seçtiği Dfr ıeyclir. Aileye batlıldr, hir 
kadınla evlenmeıini müteakip gence bu emniyeti veriyor. ~ 
baıka kadınlara kartı ta:kip ede - bu emniyet, genci utikllJden Ye 
cefi hattı harekette serbesttir. K'a- mUcadele ruh"undan malinuİı-;di
dın ise kendisine seçilen erkeğe yor, fakat ona l>atka memleketler. 
sadık kalmağa mecburdur ve ev • gençliği arumCla görülemiyen bir 
lilik hayatım sürüklemek onun liuzur veriyor. \ 
vazifesidir. Hele ildi•dt J;ulirana afra • 

Çinde aile, devletin yerini tu· yan fnemlelietlerde bu emniyet ft 
tar. Aile her ıalıs'n umumi mu • huzur büsbütün yıkıllllJt ıibidir, 
kadderatına hakimdir. Fakat aı· Burada kommünizmin ciddi 1ii1' 
rın ruhu Çine de girmit ve orada ıurette tutunamamaıınm 1elieQ 
da gençlik, her ıeyden fazla bu de ailenin gence temin ettili ildl
aile sistemine isyan etmiıtir. Bu. ıadi emniyettir. Ferdi, kommüni .. 
rada ruhi isyanların en derini me ıürükliyen en mühim &mil, her 
genç kadınlar arasında seziliyor. ıeyden fazla, emniyetsizliktir. 
Çünkü bunlar aile sistemi yüzün- Çin gençliği, sağlam bir örn .. 
den, daha çok eziyet çekiyorlar. ie göre yetiıtirildikleri için bu 1.

Çinde ilk inkılaptan sonra bir 
aksülamel baıladı. Bugünkü Çin 
gençliği bu aksülamel devrini ya
şıyor. Aile sistemi, ekonomi bakı· 
mından, hali. devam etmektedir. 

neğin kolay kolay deiitmiyeceli· 
ni zannediyorum. Bir nesil önce 
tehdide uğrayan aile ıiatemi, l:Rı• 
gün, gençleri yeniden toplıyor, 

(Lfltlen ıayfavı çevirin&) 

t.ad· ' ıtırazın varitolduJaııa lini bttden masamsı kürıüye .._ riniz 1 ~ 
ik J'.OÜu mukabele etti: ~ ~ın.rak, öne dojru iJildi, bir an '( Ar~ı w) • ' 

.. 
ıÇinde bir lıacl ınlar toplanlfı 
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ş ü _p h e ~ ~ll!!Jt.:+<.fMiZ Df/I~ 
:~~~~a~T~a=~~:=r=~=:=:=~=~;=:=r=~=~=?=~=:=~=t=~=~=~=~=~=~=:=:=J=:=~=~~~~~~i~!~!~~n'~danadayapılant8re 
köprünün Karaköy tarafındaki tram- bunukalemarkadaılanbilecekti. Hatti sonuçJar aJıyor Şehrin ffienSUCat fabrikasının ald 
vay durağında kalabalık arasında duru- kapıcıya bile sormak merakını hallede· Bafra, {Özel aytarımızdan) 
yordu. Fakat bir taraftan gelen, öbür 1 bilecekti. Fakat Zebraya öyle &'eliyordu Uçaklar adlandJrJldı 

Halkevimiz, 0 H-en seneler yaptı· taraftan giden tramvay arabalanna hiç ki kocası herkesle beraber muayyen sa- •-:r 
ehemmiyet vermiyordu. O, yüziinü bü- alte çıkıyordu. Bu takdirde ona biç hiı· ğı gibi bu sene de köylülerimizin 
yük bir müesaeıenin kapısma çevirmiı, settirmeksizin arkasına düıecekti. Tram ayağına kadar ıiderek hastaları- Adana, 27 (A.A. ) - Şehri / 
dikkatle bakıyordu. Memurlann tatil vaya binerse derhal bir otomobile atlıya m tedavi ettiriyor. Onlarla fay mizin dördüncü ve mifü mensu · 
•aatini bekliyordu. cak, trarnvaydan ininceye kadar takib dalı tekilde konuıuyor, dertlerim cat fabrikasının birinci uçakları · 

Bayan Zehra üç yıl evvel bu mües· etmesi için ,otöre emir verecekti. Tram dinliyor, yapılması mümkün 
0 

_ na ad konma töreni dün çok par-
aeıenin memurlanndan Rü,tü ile evlen· vaydan indikten ıonra da yine peıine · !ak bir surette yapıldı. 

)anlarını ait olduğu makamlar mitti. Bu müddet zarhnda hiç bir aün takılacaktı. Hülasa nerelere giriyor, çı-
herhangi bir İf için kocasını aramağa git kryorsa hepsini öğrenecekti. nezdinde takip ediyor, fakirleri • 
mit değildi. Kocasının çalııbğı binanm Bu sırada paydos saati vurdu. Birkaç ne eıya veriyor, hülaaa evin bü -
içerisine bir defa olsun ginnemiıti. Bu- dakika sonra da büyük kapıdan bir in • tün kolları kendi sahalarında. 
gün de yine iıinden çıkacak olan koca- ıan kolabalığı sökün etmitti. Zehra ken köylüye ne gibi yardımlar yap • 
sile buluımak için burada beklemiyor - diıinin görülmemesi için ·gizlenerek ka· mak lazımsa yapıyor. 
du. Fakat onu cürmümeıhut halinde ya- pıdan çıkanlara dört sözle bakıyordu. Bu cümleden olarak evin köy 
~alamak ı·sti"yordu Nihayet bu kalabalık arasından kocası-

. cüler kolu büyük bir köy hayatı 
Rüıtü çalııtığı müessesenin en değer nm yüzünü gördü. Rüıtü birlikte çıktığı 

li ~murlırrmdan biri idi. Resmi vazife- bir arkadaıı ile selamlaıtıktan ıonra ay- tertip etti. Köycüler kolu mümes-
aine ne kadar devamlı ise ev hayatından rıldı. Sağ taraftaki kaldrnmlar ü:r:erin • ıili Ceza eğemeni Bay F eluninin 
da o kadar muntazam idi. Akşamlan i- den acele acele adrmlarla yürüyerek, ıe- baıkanlığında toplanan atlı kafi· 
!İnden çıkar çıkmaz yiyecek içecek n~ kercileri, pastacılan arkada bırakarak leye ba9ta ev oaskan vekili şar . 
vinden lazım olan ıeyleri alır, doğruca ileride köıe baıına kadar &'itti. Börekçi· bay Zihni Şene olduğu halde bü
evine gelirdi. Onun için Zehra hangi nin yanından kar,ıya geçti, oradan tü • tün komiteler, yiızü mütecaviz ev 
saatte, hangi dakikada kocasının kapı- nel tarafına di:İndü. Anla,ılan Beyoğlu- mensubu ve civar köylüler itti . 
vı çalacağını evvelden bilirdi. na çıkacaktı. 

Ancak beı, on gündenberi Rüıtünün Biraz sonra tünele girince Zehra • rak etınittir. O gün sekiz köy ge-
evin.!ı gelip gidiılerindeki bu intizam nın arbk hiç ıüphesi kalmadı. Alcpm zilerek köylü He temas edildikten 
bozulmuıtu. Her akıam eve gelmekte üstü tünele binenlerin fevkalade çok ol· sonra her köyden iltihak eden at
gecikiyordu. 3u gecikmeler bazan bir rnası, yolculann iğne atsan yere düımez lılarla beraber iki yüze yaklaıan 
•atten fazla oluyordu. Zehra bunun se- denecek derecede kalabalık bulunması kafile kasabaya gelmiıierdir. 

ıini sordukça Rüıtü işlerinin çoğaldı- çok itine yaradı. Kocası birinci mevki 
J.ndan, bu iıleri bitirmek için paydos bilet almııtı. O, ikinci mevkide oturdu. 
ıaatlerinden sonra da çalıımağa mecbur Ayni zamanda kocasile birlikte Beyoğ • 
kaldığından bahsediyordu. Gecikme bir, luna çıkmıı bulundular. 
5ki gün olsa Zehranın içine hiç §Üphe Rüıtü bityük bir teli.ıla gidiyordu. 
düımiyecekti. Fakat devamlı surette Zehra izini kaybetmemek için büyük 
böyle bir, iki haftadan beri kocasının ge zorluk çekiyordu. Bu türlü gidi, te için 
cikmelerinde mutlaka bir sebep olacak· deki !Üpheyi arbnyor, kendi kendine 
l. Bu sebep ne idi? Ne olabilirdi? hiddetle söylenerek: 

lııe Zehra böyle bu kıt günü bunu - Randevusuna yetiımek için elin 
anlamak için çıkmııtı. Müe11eıenin bü- den gelse kanatlanacak!,, diyordu. 
yük kdpısı kartısmda bunun için bekli· Doğru yolda böyle bir müddet gittik 

m ryordü. - 'ten sonra Rüıtü birdenbire kayboldu. 
• ~Eğer muayyen paydos saatinde bü • Burada bir köıeyi dönmüı, yan ıokak· 
tün memurlar kapıdan çıkar da kocau lardan birine aapmı§b. Zehra yine pefİ· 

- Oç numaralı aparbmana çıktı. Fa
kat rica ederim. Bir mesele çıkmasın . ., 

Diyebilmiıti. 

Zebra yukanya bir fmma &'İbi so
luk ıoluğa çıktı. Oç numaralı apartıma
nın kapısını aralık buldu ve tiddetle ite· 
rek içeriye &'irdi. 

Ad kinma töreni sabah saat 7, 
30 da yapılacağı halde daha çok 

erkenden yüzlerce halk uçak ala 
nına koımuılardı. Programa göre 

Hk önce hava kurumu Adana şu
besi batkanı Sabri Gül kurum a 

<lına davetlileri ve uçman subay· 
larımızı seli.mlıyarak uçaklarır 

dünkü ve bugünkü arsıulusal de
ğerini, gördükleri itleri ve hava 
t~hlikesi karıısmdaki ödevlerimi . 

zj anlatı; söylevinin sonunda A 
Janalıların gelecek yıl ordumuza 
yeniden üç uçak verebileceğini 

söyledi. Millt mensuca adına da 
iki söylev verildi. Bundan ıonra 
küçük bir kız uçak türküsü tiirin1 

Emetlilerin dileği 
Hiç olmazsa 15 kilomet

roluk bir dekovil! 
Emet, (Özel aytarımızdan) -

Kütahya ıaylavları Natit Hakkı 
Uluğ, Ahmet Şakir, Lutfi Kırdar, 
Mehmet Taner, Ömer Davu 

Dinç, il parti baıkanı Ethem Yü· 
cel ile Emecle ııeldilP.r~ Parti evi 
ônün<le binlerce halk karııya gel
mitti. Hiç. birisinin dağılmaması· 

okudu. Söylevler bitince il~ 
mız Hadi Baysal da değerli 
ler söyledikten sonra Ad• 
dördüncü uçağının kordel 
kesti. Milli mensucat tabri 
nın kordelesini de fabrika 
lerinden Nuh Naci kesti. 
böylece bitince davetlilere 
içkiler ikram edildi ve uçakl 
mız ıehir üzerinde alçaktan 
yaparak kurum t&rafından h 
lanan yazılı kartları attılar. 
dan ıonra Ceyhan, Osnı• 

Dörtyol, Kozan, Kadınlı. 1 
ve Mersin Üzerlerinde uçaralı 
na indiler. 

Uçmanlarımız onuruna 
gün uray tarafından dün a 
da fabrika tarafından birer 
!am ıöleni verilmittir. 

Uçmanlarımıza §ehir adıoJ 
ray ve fabrika taraf mdan h 
ler verilmi§tİr. 

Muhtar yandı mı ? 
Konya, - Kızılviran kaıll 

nun Yatağan köyünde muhta" 
linin evinden bir yangın çı 

ev tamamiyle yanmıttır. 
Y anğm ocaktan ıamanlıf' 

tef dütmeıinden çrkm19tn. 

Yangının acıklı ıonucu, ef 

bibi Muhtar Alinin ortada blJ 
mamasıdır. 

Y-a.1unı9 ul .. hıi"' •cuulau ,,,,. 

h Muhtarın ce:ıedi de ya 
enkaz arasında bulunamamıtd 

ni bırakmadı, sokak içinde bir apartr • 
yalnız bir nesil önceki baskıyı mana girdiğini görebildi. Kapıya &'elin
~ekrar yafatamıyor. ce ihtiyar bir kadınla karıılaıtı. Buka. 
• Dünyada Çinliler derecesin _ dm apartımanda kapıcılık ediyor"da. Mut 

Burası oda oda kiraya verilen bir a • 
partımandı; bir ıaz limbası ile yan ay• 
dmlanabilen bir oda içerisinde bir köıe
ye bir demir karyola kurulmuıtu. Koca
sı Rüıtüyi karyolanın batmda bir hasta· 
ya ilaç içirirken buldu. Bu-hasta her va· 
kit Rü,tünün kendiıinden sitayiıle bah· 
aettiği bir arkadatı, sevgili dostu N ec:mi 
idi. Necminin rengi saramufb. lli.cı bile 
içmek için zorlukla yatakta doğrulabili· 
yordu. 

nı sayın saylav Naıit Hakkı Ului -----------

.c.J d e- 1 d · . d' . laka Rüıtünün hangi kata çıktığını bi. 
ue me enı, on ar erecesın e ın 1 ktı." G • . • b" da ·ı . . • ece ayet nazıgane ır c ı e: 
sanca akıllı, her değıfıkhğe karşı Madam ded" · d" b ra a · - , ı, ,ım ı u y rnavı 

müsamaha göstermeğe liyakatli fötr fapkalı, muıamba pardösülü bira· 
bir millet yoktur. Onların bütün dam girdi! Hangi daireye &'İrdiğini bili· 
istedikleri, değiıikliğin, kendi ör- yor musun?., 
"\eklerine uygun olmasıdır. Dedi. 

Baıka yerl~ı de de gençliğin İhtiyar kadm biraz tebe11üm etti. 
halini tetlcik ettikten sonra Çin Cevap vermedi. Zehra çantasını açtı, bir 

lira çıkardı. ihtiyar kadına uzatarak ili 
gençliğinin bir hayli serbest ol - ve etti: 

duğunu gördüm. Onun bir de em- - Her halde ıoruıum bir fenalık 
niyet içinde yaşadığını ilave e - için değildir. Sana bundan hiç bir zarar 
dersek bunların gıptaya değer bir gelmez.,, 
halde oldukları anlaşılır . Bu defa ihtiyar kadın yumuıamııtı: 

& Aradığım Kadın 'I 1 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı I• 

Yazan : Kadircan Katlı 

Fakat hayatı neden tesadüfe bırak - l 
malı? In anın kendisine ait her şeyi 
kendi kendine yaratması kadar lazım 
bir şey yoktur. Ölümü bile niçin te -
sadüfe bırakalım? işini bitiren, ar
tık hayatın tadını kaybeden, çene -
sine bir hayrı olmıyan, yatakları aşın 

mış bir motör ,·olanı gibi vakit l"a -
kit titriyen langırdıyan bir insan ni
çin ya~ ın? .. Ölmek .. dünyada bu -
nun kadar kolay ve ucuz hiç bir şey 
yok-,, Uzun uzun ölümün felsefesini 
yaptı. Ağzım açık kaldı doğrusu ... Yıl-
lardanberi kendisile tanışırdım, bana 
hep yaşamak arzusundan, yaşama -
nın tadından bahsederdi. Ölümün a
dını bile anmazdı. Bir aralık: ''Yat.ak
lan aşınan, akümülatörü boşalan bir 
nlotörün durması ... Ölümün hundan 
ne farkı var? Ölüm, hayat için en çok 
Jılzım olan bir şeydir. Eğer bütün do
ğanlar hiç ölmeselerdi dünya bir mis
kinler ocağı olacakh dostum . ., dedi. 
Çok öyledi; acı şeyler söyledi. Fa -
ka.t söı•lerken hic bir acı duymadı. Es-

Bölem ! 8 

kiden hayat felsefesini bağırırken na
. · ıl co:.kun idiyse gene öyle idi. Ay • 
rıhrken: "El sıkı~larım pek cansız, 

değil mi? Hakkın nr, dedi, dizlerim 
de tutmuyor artık .. Kim bilir, belki 
bir daha görüşemeyiz. dostum. ~lki 
pek yakında ..• ,. Birdenbire sustu. So
nunu getiremedi. Onda, ta~arladığını 
söylemekten çekinen bir adamın hali 
vardı. Güldü. "Ent, dedi, kim bilir •.• 
bir tesadüf .•. doğum da. ölüm de, te
sadüften olur, değil mi? Te._cıadüfler, 

sıra, zaman ye hak bilmezler. Belki 
pek yakında .• Hoşça kalınız! .. ,, Ferit 
ilhan hiç şüphe yok ki o gün benim 
7.avalh tesadüf felsefemle eğlenmiş ~ 
ti. Hakkı vardı onun ... Her şe)i te • 

sadüfe bırakmamak isin herke in ha· 
hanız gibi granitten bir iradeye, hir 
mantık ve görüşe ~ahip olmasını ben 

de isterdim. 'Ne ise .• gene bildiğim gi
bi düşüneyim ve ~öyleyim de aYuna -
lım: Xur içinde yatsınlar, orada bu
lusacağı:ı elbet ... 

Zehra bu hali görür görmez ne ya· 
pacağını ıaıırdı. Heyecanından birden 
bire sinirleri boıalmıf, hmçlonklar için 
de ağlamağa baılamıftı. Rüıtü ile Nec • 
mi ancak bu bmçkmklan duyduktan 
sonra Zebranın odaya yanlanna &'elmiı 
olduğunu farkedebilmiılerdi. Rüıtü ba -
ırnı çevirip le yanında Zehrayı &'Örünce: 

- Ne var? Neye geldin?,, 
Diyebildi. Zehra iseı 
- Bana niçin arkada,mm hasta ol • 

duğunu daha evvel söylem.edin?,, 
Demekten baıka bir ıey bir aöz bula-

•• 
Ömer tıhan zarfı açmak için sa -

bırsızlanıyordu. Hakkı da vardı. :.: ' o
ter bunu anlamıştı: 

- Buyurunuz •.• Siz kendi elinizle 
açın-

Dedi. 
Zarfın içinden dörde katlanmış bü

yücek bir kağıt çıktı. Açtı, okumağa 
başladı: 

Oğlum Ömer, 
Bu mektubu sana yar,makla kar -

de~lerini daha az sevdiğimi ve ke -
narda bıraktığımı sanmazsın elbet ... 
Hepinize ayni sağlam bağ ile bağ
lıyız. Fakat dünyada kavgaların, ge
çimsizliklerin n bozgunlğun önüne 
geçen tek çare)i ben de kullandım: 
Sıra ve saygı ••. 

Sen, kardeşlerinin arasında baş • 
ta geliyorsun ve hepsinden büyük • 
sün, bu mektubu okuduğun sıralar • 
da benim yerimi tutmuş bulunacak -
sın. Bunun için sana yazıyorum. 

Sana ve kardeşlerine bugün birer 
telgraf çekeceğim n ayın yirmisinde 
yanınuzda bulunmanızı istiyeceğim. 

O gün eminim ki geleceksiniz. Bizi de 
her zamanki yerimizde bulııcaksı • 
nız fakat yaşarken değil ... 

Evet, ölmeğe karar verdik. Neden 
karar verdiğimizi anlamak güç de -
ğfldf r. Bfzf tanıyorsun ur.. 

Ya.zr ma&amın sağ gözünde ~cdef 
kakmalı bir kutu var. Onu, yanıba -

büyük ıeıle hatırlattıktan ıonra 

parti bahçesinde gereken dilekler 

hakkında ıöyletmelere baılandı. 

Baılıca kuraklığın acıları deıildi. 

Ziraat Bankasının tohumu tam 
zamanında dağıtması ve borçla • 
rın gelecek yıia bırakılması gibi 
işler hakkında görüıüldü. Saylav-

larımız ıehirli ve köylü bütün 
halkla a.yri ayri görüttüler, her -
kesin özel ve genel hallerini sor· 
dular. Uzun söyletmelere konu O· 

lan dileklerden Emedin genel e
konomi geliımesini yapacak olan 

·şmdaki anahtarla aç. içinde hatıra ~ 
]arımı bulacaksın. Biz, günden güne 
çökerek ve eskiyerek çirkinleştik. Fa
kat hatıralar gün geçtikçe güzelleşi
yor ve gençleşiyorlar. Onların hiç öl
memc..c;ini istiyorum. Okuyun, hayatı
mı seyirci yerinden değil, kolis ara
.sından seyretmiş ol~caksıntz. Sizi tam 
bir insan olarak yetiştirdiğime inan -
cım vardır. Fakat notlarım size şim
diye kadar bilmediğiniz şeyleri, ha -
yatta mes'ut olmanın biricik anahta
rını verecektir. 

Adadaki köşkten başka malımın 

olmadığını biliyorsunuz. Onu her za
man, olduğu gibi dördünüz namına a-
1tkoyacaksınız. Her yıl bugün oraya 
geleceksiniz. Bizi hatırlıyacaksınız. 

Bunu her zaman biribirinize bağlı 
l<almanrz için istiyorum. 

.... Bankasında üç yüz bin lira ka
dar param var. Onu l5ize bırakıyo -
rum. Ne isterseniz yapınız. Fakat be
nim dediklerimi yapar~nız daha iyi 
olur: 

Vedat henüz diploma.c;ını alacak, 
mesleği biraz kısırdır. On bin lira -
sını o al ın. Kendisini tanıtıncaya ,.e 
hayatını kazanıncaya kadar destek o· 
Jur. Kırk bin lira ile kö ·kün üstün • 
deJ(i çamlığa bfr (prevantöryom) yap 
trrınız. Orada. cinsi duygulan gert 
kalmış olan "'enç ,.e crll7:, nevrastf! -
nik kadınları tedavi ettiriniz. Onların 

Kütahya - Balıkesir demi 
nun üçüncü tünel yerindeki İ 
yonundan Emede on beı kil 
relik dekovil hattı çıkarın~ 
pek önemlidir. Bu dekovil hıtl' 
nm yalnız ekonomice değil, 
zamanda genel kurmay ve , ·· 

de önemli olduğu ileriye ıürUI 
Saylavlarımız parti kona 

particilerle öğle yemeği yed' 

sonra Gedize doğru gitmek • 

otomobillerine binip buradatl 

rıldılar. 

başına <Fröyd), (Jane), (Yuva 
(Şarko) gibi meşhur sinircileri 
anlamış olan bir doktor koyun_. 
riye kalacak olan paranın geti 
gelir bütün masraftan karşılar. 

Siz artık hayatınm kazanı~ 
nuz. Yarınınız korkusuzdur. B11 
raya ihtiyacınız olsa bile benllll 
diğimi yapacağınıza inanıyoruıll• 

Bize gelince, ölen her insan• 
ne yapılıyorsa siz de onu yapa 

Yalnız ikimizi bir kefene sa~ 
bir me.7..ara koyunuz. Kim bilitı ~ 
cukluktan kalan garip bir d 
böyle olursak daha rahat ola 
sandırıyor. 

Hoşça kalınız çocuklarım. il 
zin gözlerinden öperiz. Sizi 
medik. A)Tılmak güç olur da 

bozarız diye korktuk. Bizi 
yınız.,. 

Dört kardeş her şeJi baba ~ 
nelerinin diledikleri gibi yaptı~' 

Ömer ilhan, babasının anlattı~ 
def çekmeceyi ve içindekileri bO 

Bunla~ kısa ayrılıklarda yazıllllıf; 
lan bir yığın mektup, bir deıtlr~ 
n saç, annelerinin gençlik 
büyiicck hir not defteriydi. 

Okudular. 



lsveçlilerin Türk ••• • 
OnJIDI 

Türk ve lsveç dilleri ~ 
arasındaki benzeyiş Atletizm 1 Balkan oyunlarının son 

leıymetli bir kitabı~ garip ~ukadderab Bu ;,de g~ri oldu- mÜsabakalarl yarın 
Yazan: Ali Nuri Dilmeç ğumuz hır kere 

Çacukluiumdan beri kitaplara "8rfı Böylece, laveçli ilimin küçük kitabı daha meydana 
lai;1iik bir sevl'i besledim. Daha henüz da Kolmoclinin Habefistan seyahatine ·,.., kb 
:&~rt 31Hmda iken epeyce büyücek bir iıtirak etti. Ba lcı,.metli dostumun Ha- Y-
--a>lıanem mevcuttu. Yalnız kitapla - bqistanda "Yefabndan IODl'aO 'bibliofili Altıncı Balkan oyunları da ya-
~-toplaınakJa da kalmıyor, ayni zaman- balommdan büyük laymet " ehemmi- rm bitiyor. Dördüncülükten ko
... onlan okuyordum. yetine ralmen, Atatiirkün yiiluek ilham lay kolay yukanya çıkamryaca • 

Olruduklanm arasmda, tarih, filolol'- ve bimayesileyapılmakta olan dil ve ta- ğmuz, müsabakaların ikinci günü 
1• "'• edebiyatı tercih ederdim. Bilhaı- rih inlalibma bir nebze olsun hizmet kendini belli ettiği için "üçüncü I 
._Türk tarihini ve bu \arlhin uza\ veya edebileceiini düıünmmüı olaaydım, d k 
r.ıandıuı lıveç ile alikuı olan hiclise - bu kitabı tekrar ele seçirmeii belki de gün,, en beklediklerimiz büyü 
1-ini büyük bir merak ve zevkle takip hiç habnmclan ıeçirmezdim. şeyler değildir. 
~ttiın ..... B.u. suretle de, içinde müıterek 1 Bu neticeden mütee~ir olduğu· ve Bu maksatla, ve kitabı tekrar e e l'e-
. ııaımızı aaklamıı olan çaclmn bir va· çirmek için. vakı olacak müracaatm bir muzu sakhyacak değiliz. Çünkü 

lcıtler kurulu bulunduiu, ta uzaklardaki az da l'eciktiiinden, kimseyi sücendir- Bulgarların iştirak etmediği, Ar
~•Ylaya doiru &'iden dolambaçlı yolun memeksizin ne yapmam laznqeldiğini navutlarnı az bir sporcu ile girdi-
l2lerini bile bulabildim. düıünmeie koyuldum. ği bu müsabakalarda oördüncü -
~Bu izleri, hen ilk defa, 1764 senean- Nihayet vaziyeti sevimli ineç aefi. lüğün, öyle düşünüyoruz ki sonun 

.. 1""•ç'in Lund ıehrinde l>asılmıı, kii· ri muhterem M. Winther'e açtım ve o culuktan pek de sanıldrğı kadar 
çıd, '"e fakat çok kıymetli bir kitapta bul da kitahm mukadderab hakkında alaka-rrıuıtur. Bu kitabm müellifı,' bahset _ büyük farklan olmasa gerektir. 
. dar olmak lutfunda bulundu. y kı b" · ·ı kl d 

liiirniz ~hrin meahur üniversitesi pro- . . a a ınncı ik be emiyor uk 
f " Yapılan araıbnnalar netıcesa, mer -

1
eaörlerinden ve zamanının en büyük hunı Kolmodin'in kitaphaneainin tsveçe bunqnlaberaber derhal işaret ede-
~veç alimlerinden Sven Briq dir. Eıe- Upaalaya l'etirtilmiı olduiu ve içinden lim ki amacımız sonunculuk; hiç 

tin nıevzuu da .. lsv- ve Türk dilleri a- degıV"ldı" '· .-_,-..._ki ben . ~.,, mezkur tehrin üniversitesi kitapbane -
..... .,. zeyııtır.,. sinde noksan olan fterler alındıktan Bu sonuç artık iyice gösteriyor 
Bu küçük kitabm aynca 

0

da bir tarih- sonra, ıeri kalan kitaplarm ailesine bı· ki hükfunetin yaptığı bu kadar yaz 
~ai var. 1 rakıldıit anlaıı dı. <innlara karşı atletizm yolunda 

Ben onu, bir alimin ölümünden son • Fakat, Mm. Kolmoclin de sayfiyede yürüyü.,cmmüz muvaf f alôyetli de • 
l'a, kitaptan mezatta çurçar edilirken sa bulunduiu için, Üniversite kitapbane gı"' "ldir. · 
tın alnuıtım. tefi M. Grape ona yazarak, madamdan, 

Mezatta hazır bulunanlardan hiç kim avdetinde bu mesele ile meısul olacaiı Ne hayallere kapılmak, ne bir 
lenin, batlıimın uyandırabilecei me • vaiclini aldı. Filhakika, bir müddet son· si.irü mazeretler ileri sürmek, ne 
taQh baıka, bu kitabm hakiki kıymeti ra, Mm. Kolmoclin kitabı M. Grape•ye rakam oyunları, puvan hesaplan 
"-ıdnna. ltir fikri yoktu. O,.le ki, kita- ve o da buradaki ineç eefaretine ıön • yapmak bu işin içinden çıkmaya 
laın aahlııı. ender bulunur edebi eserle- derdi. Böylelikle, M. Wintherin detaı.. yeter. Kendi kendimizi aldatmak 
ıin ınezatında uyanma°11 mu~d olan, he - tile, Kolmodin'e vereli aradan yirmi "" tan bıkmış olmamız Jiznndır. 
Ytcana vesile olmadan icra ediliverdi. nelik bir müddet l'eçtnit olduiu halde, Türkün beden sahasındaki mu-

Ben ele, kitabı cebime )'erleıtirirlıen, bu kitap timdi tekrar elime l'eçmİI ba • 
lJpıala üniveniteaindeki diier bir nüs- lunuyor. vaffakiyetleril)İn, başarrcılıkla -
"-•ınclan baıka mevcuda olcluia bilin· ls"Yeçlilerin ananevi dürüstlüiünün nnrn en ileri milletlerin göster"di
~Yen birieik eteri .oeldc etmiı butundµ- haldtiten mevcat olaa~ .muc;ze ka- ği başarılardan zerre kadar eksil< 
C~u bilmiyordum. WllD._ &ar•l•al._ !Wa~ delil ohnadıfırfultt:a'1mnRll zaman on-

Vaktile bu eseri. kıymetini takdir olabilir mi? Iardan üstün sonuçlar gösteraiği 
eclel:tilecelr clottlanmdan birkaçına söa- Kitabin mukadderatına seJince, ne meydandadrr. 
let1niıtim. Fakat, maarif nazın mer- ıariptir! Yanın uır evvel lsveçten ... 
"""'Münif papdan batka,onan kıymet tirilen bu kitap Altis • Ababaya kadar Türk ve Spor ... Çok gerilere gitme 
~ • .ehemmiyetini takdir eden olmadı. gittikten sonra, tekrar kendi memleke- ye belki lüzum yok Buna bugün bi 

Çü .. .;,.-ı, Münif pap lisan ilmine ol- tine dönüyor vooradan da sanki mukad le güreşçilerimizi, hatta fudbolcu
dtıkça •tina idi " anıp ve fan dillerine der bir yolu katetmek için ıene buraya lamnızı bir örnek, bir misal diye 
~ bailıhtma raimen, içinde boğulup geliyor!.. ileriye sürebiliriz. O güre._.~ileri
~bolduklan, yabancı, kof ve manasız insanın, adeta, bu kitabm, kendine mizi ki, kendilerile herhalde a~ 

camltazhklan arumclan, öz Türk- rnahsu• bir mabdderatı beraberinde }etlerimizden daha az meşgul o -
ç. lretimeleri meydana çıkarmak için 1 taııdıtma inanacağı &'eliyor. lunrnuştur. 
de her fıraattan istifade ederdi. Münif · ( Arkcm. var) Şu halde bu yoldaki muvaf _ 
~ bu meuiaine, oldukça ehemmi- Ali Nuri Dilmeç 
~etli miktarda Turani kelimeleri bir fakiyetsizliğimizin beden işile, ka 
~l halinde derliyen, merhum Buha- ··A;t;İ·IJ .. ~···;,~·t·İ.·;;;i;··K;;~- biliyet işile zerre kadar alakası 
;::1 Şeyh Süleyman da kıymetli hizmet· yoktur. En değerli dünya güreş -

de bulunurdu. kaya-Sandıklı arası bitti çilerinin sırtını yere getiren çocuk 
Fa1<at muleaef, Münif ppnın da bu Afyon, - Antalya yolu üze - lammz olduğu gibi en değerli at -

dün Atina Şarbayı 
birinciye verilecek 

uçakla geldi ve 
kupayı getirdi 

Kampa ,elrilen lutbo lcalanmg htUUlanıyoı 
Balkan oyunlarmın son müsa- yar dün uçakla Atinadan Iıtan • 

bakaları yarın (yafmur durursa) bula ıelmit ve Büyükderede il• 
yapılacaktır. Bu müsabakalar ı 10 bay ve ıarbay Ostündai tarafm -
metre manialı sp,çme, 400 metre dan karıılanmııtır. Şehrimizde 10 
ıeçme, 1500 m~tre final, sırıkla giin kalacak ve Bay Mubittinin 
yüksek atlama, 10 bin metre, çe • misafiri olacaktır. Bir muharriri· 
kiç atma, 110 metre manialı fi - mize ıunlan ıöylemittir: 
nal, 400 metre final, 4 X 100 hay- - lstanbula ilk ıeliyorum, 
rak yan§ıdır. Bay Muhittinle arkadatlarınıa 

Yatmur kesilmezse müsabab - ıöıterditi miaafirperverliie te • 
ların ıelecek haftaya bırakılması tekkür ederim. Burada on güa 

ihtimalinden de bahsedilmekte - kalacatım. Ol:mpiyad birincisine 
dir. 

Atina Belediye Başkanı 
kupayı getirdi 

Atina ıehri namına verilecek he· 
diye kupayı ,etirmek için ıeldim. 

Bu YeılTe ile Atina'litirm ellmla-
Atina belediye reisi Bay Koç- nm da ıetirmelde aeViniyorum. 

• 

1')'1'etleri o zamanlar, hassaten Türk· rinde yapılmakta olan tren hattı Jetlerle koşacak,athyacak ve onları 
~k eleyhine çevrilmİf Oımanlı ce- intuının Karakoyundan Sandık · geçecek çocuklarnnız vardır. Şu 
~ kartıamda bir heveskinn akim l 
-._ mesaisi idi. Bununla beraber, pa- lıya kadar kısmı bitmit ve açı • halde dernek ki bu iş doğrudan . .. .. .. 
'-11ı etrafında toplanan küçücük bir ma töreni yapılmıttır. Buna 65 ki~ doğruya bir bulma, bir yetiştirme, Futbolcularımızın çalqmala rınJan b'lflıa bır goranllf • 

.._..bitin samimiyeti içinde, yabancı, ve lometre uzunluiundadır. Henüz bir çalıştınna bir ortaya koyma F tb ı ı h 1 ki 
~~~Ü:nıiz bir kılıia bürünmüı öz Türk · yapılmamıt olan Sandıklı - Af- işidir. Bulunan, yetiştir.ilen, ça- U 0 CU arın azır ) arı 
öklerinin hakiki cevherlerini bulup yon arasiyle beraber Karakuyu , l~C\tınlan ve ortaya konan güreşçi-

tlıe1dana çıkarmak için, yapdan muka- ya kadar olan hattın hepsi 110 ki- !erimiz gibi.. 12 Birinciteırinde Sovyet Rus Futbolcular kampı Kadıkö • 
)'~ .. li dil tetkik ve münakaıalan da ek- f tb 1 1 · 1 1 k d d Ek 1 F b h •ılc ohnuyordu. lometre tutmakt•dır. Karakuyu - Buna belki de içinizde "şunu u o cu any e yapı aca temas - yün e ir. zersiz er ener a • 
.. _Sonraı.n bunlar hiçbir netice verme- Sandıklı hattının biterek, trenin adile yadet: bir idare işi,, de 'di- l~r ~çin kampa çekilen güreıçile : çe ıtadmdaki küçük sahada ya • 
-.. he.nen hemen unutuldu ıitti. sandıklıya kadar gelmesi üzerin' yece~ler .. de bu.l~aca~ı~. E~et, rı~ızle futbolcularımız harareth pılmaktadır. 

l'alırbir sün • Umumi harp eana- sandıklıda büyük bir tören yapıl- belkide oyle: Bır ıdare ışı.. bır surette hazırlanmaktadırlar. 
""~ idi • merhum doıtum laveç sefa· mıt ve Büyük önderle Batbakana • ···' J -------------
teti, .. 

111ü1aviri Kolmoclin ile l'örüıürken, 1 · Duyuyoruz ve işı.tiyonız ki, at- şı· d maçları başlıyor ~ 1-bae telyazıları ıönderi mittır. 
ille ttiiimiz kitaba intikal edince, letizrn işinin içinde olanlar, bu işi 

tele "'1itlen ortaya çıktı. A Jana J_ ba·iiday satıcı - T cı1 uu 6 " ıdare edenlerden bazı ar.r gazete 
ıe!;;ınodinin memleketimize kartı heı- Adana, 27 (A.A.) - Borsa • lerden şikayet ediyorlar ve: 
.._.. derin takdir ve muha'bhet hisleri mızda büjday değerleri yüksel • "Yazrniyorlar efendim, meşgul 
ıc_ unılr dur. O, yorulmak bilmez ç8lıı- mittir. Bugv dayın kilosu dört bu- 1 1 f d" d" 1 
tiin i1 ~le, çok aevdiii Türkçeyi, bü- çuk kurutlur. Ekmelin kilosu da o muyor ar e en ıın,, ıyor armış. 
öıL... ~il ve nah inceliklerile birlikte lyi ama artrk neyi yazalım, ney-
•l"llllıp •lamaia muvaffak olmuıtu. 8,5 ku1'11ttur. le meşgul olabm? ! 
~~ kadar mevcudiyetinden ha· Mısır pamuiu deierlerinde Böyle bir sual sormaya hakkı • 
~ınadığı kitaptan Kolmodin'e dü,üklük vana da alıcı çoktur. mız yok mu? 
~ • aonra, kitabı tetkik etmek Mıaır pamuklarmın kilosu ~ - 41. 
llJ otatla ltüyük bir merak "Ye arzu yerli pamuklarmm iri de 36 - 37 
~.~~ ~ bir müddet kendisine 

o- -.._........ 11temqti. Ben de kitaln kunıttur. 
:._-.;aanİyet)e 'ffnniıtim. Sonra onu Bayındırlık müateıarı 
.. t.lr-.a~cldet alıkoymak arzuaunu Zoquldak, 27 (A.A.) - in -.._ ,._ ·-ile..._, edince ona, 'bu ha· d ı... __ 1 ak .. B 

•-. ._.. etmeaıes· - '" ıı.....z... celemeler e uwunm uzere a • t.lrcBr.t. mı 'Ye .. um o U118 .. ___ 1 ldWtr lrencliıinden iatiyecetimi l ymdrrhk ynııetaeri Zo--.'-'&daia 
-nllllil111a. ıelmiftir. 

• •• 
Maks Bir hali çekilmiyor 

Zenci boksörün yumrukları al
altmda dördüncü ravundda yere 
aerilen Maka Bir hu aonuçtan ib • 
ret a"-mıta benzemektedir. Bir 
pzeteciye altı ay çalıf&l'ak inti -
kam alacajJ:nı eôytemqtir. 

lstanbul futbol heyeti ıild 
maçlarınm 6 T eırinievvelde bat
i amasına karar vermittir. Kulüp
ler üç arupa ayrılmıtiardır: A 
grupuna Fener bahçe, Betikta~, ı 
Galatasaray, G arupuna lstanbul
spor, Vefa, Beykoz, Süleymaniye, 
C gnıpuna Günet kulübiyle bütün 
ikinci ve üçüncü küme kulüpleri 
dahildir. 

6 T eırinievvelde C grupuna da
hil ·ıs kulüp arumda ilk seçme 
müsabakası yapılacaktır.· Kura i -
le 15 tmlüpten bir kura harici ka· 
lacak, diğer on dört kulüpten ye
disi ilk elemede tasfiyeye uğraya
caktır. c arupandan aeride kalan 

8 kulüp G 11'11puna dahil kulüp • 
lerle ikinci elemeyi yapacak, ba 
elemede tasfiyeye ujramıyan ku· 
lüpler A grupundan F enerbabçe, 
Betiktq ve Galataaarayla kartı • 
lapcaldardır. Lig maçiarının 27 
llktetrinde l>aılaması kuV"Vetle 
muhtemeldir. 

Moskova - Prag 
Prag futbolculariyle Sovyet 

Rusya futbolcuları Moskovada 

Dinamo ıtadmda kartd&fJDıtlar -

dır. 85 bin kiti önünde oyna-ııan 

maç çok heyecanlı geçmiş ve iki 

takım 3 - 3 berabere kalmıttır. 
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Büyük Harpte • BORS~-. iŞ KANUN~ 

,.,:,:,-,~.:.~~~-=-~işçinin yüzüne k
1
apaila 

lngiliz, Frans z kruvazör
lerini nası batırdım? 

rlnde muamele görenlerdir. HakaınlAr-. demı·r kapı ar 12 kapanlf aatq flyatıarıdn. 

Nukut 

I 
• Londra fıl7, - * Vlyau • k ) fi 
• Nnror '"· - • Ma..srıd !"l - Bı·r okuyucumuza g Öre oca a 

Yazan: Mütt:Rait 

( BQf taralı 7, 9, ld, 17, 21, 24 26 
eylf.tl tarihli ıayılanmızdadır.) 

Nihayet bir haftalrk intizardan 
tonM 8 - Mart aabah saat 9 daki· 

ka 10 da Şeldonya burnundaki göz 
dimüz Alekıandranm geldiğini ha ' 
beı; verdi. Gemi 8: 10 Km. yana -
ımcaya ka,dar yelkenli içinde bu· 
lunan ceıur neferler (Antalyalı 
Halil ve arkadqı) sabrettiler. Ge. 
mi son l'Üratile yelkenlimiz üzeri· 
ne geliyordu. Mevziden verdiği· 
miz ip.ret üzerine bu iki kahra • 1 

man nefer hemen yelkenleri indir· 
Ciiler ve küçük sandala binerek 
'.Agva limanına avdet ettiler. 

Aleksandra; yelkenliye dört ki
lometre kadar yaklaıarak ateıe 
baf ladı. Mevziimizin önünde bu · , 
Junan bu yelkenliden kuşkulanan 
kruvazör; yelkenlimize tam 42 

' mermi attı. Çok büyük heyecan 
ve eru:liıe içinde idik. Eğer bir 
isabet vaki olsaydı bütün ümitler 

'k>ıa gidecekti. iyi yetişmemiş 
olan dütman topçusu gözönünde 
~uran mükemmel hedefine bir i · 
aabet yapamadı. Geldiği istikame
te döndü gitti. Yelkenliye isabet 
oln\aması biraz yüzümüzü güldür
C!U ise de kruvazörün ümit ettiği · 
miz gibi kayığa yanaımadan git· 
mesi canımızı ıılaruıtı. Biz yeni 
ihtimalleri düt ünür ve münakaşa 
ecleı'.ken öğleden ıonra saat 14 te 
ufukta dumanları göründü. Alek • 
ıandra tekrar bütün hı:z;ıyla geli • 
yordu. Yelkenlimize yanqtı. Biz 
mevzilerimizde bu manzarayı sey
rederken heyecandan tıkanacak 
gibi oluyorduk. Acaba ne yapa -
caktı? Çok yakına sokulduktan 
sonra kayığın omurgasına bir tah 
rib kalıbı bağlayıb uzaklaıacak 
ve berhava olmasını seyir mi ede
cek, yoksa portakal sandıklarını 
kru\•azöre almak mı isteyecekti . 
Nihayet kruvaıör yelkenliye 1 O 
metreye kadar yaklaıtı. T ered • 
düd içinde bir iki dakika bekle • 
dikten sonra bir bahriyelinin de · 
nize atladığını gördük. Yüze yüze 
yelkenliye kadar gitti; üstüne çık
tı, sandıkların içini dıırnı bir göz
"den geçirdi. Sonra iki elini ağzı -
na tötürerek neıeli bir tavırla kru 
vazore bağırdı. Bu müddet zar-
f mda yelkenliye daha çok yana · 
tan kruvazörden bir halat attılar. 
Yelkenliye çıkan gemici bu hala· 
tı kayığın baı tarafındaki baba • 
)ardan birine bağladı. Bunu müte 
akip kruvazör yelkenliyi borda • 
sında yedeğine alarak uzaklaşma-

ia ba,ladığı sırada idi ki, batar -
yamla açtığım bir ateşten üç İsa -
betten birisi telsiz antenini parça. 
~adı. Şimdi Hj; baskının tıpkısına 
uğradığını zanneden kruvazör, bii 

tün süratile top menzilimizin dışı
na çıkmağa çalı§ıyor; biz de ar -
kasmdan küçücük mermilerimizi 
savurarak onu teşyi etmekte 'kusur 
ebniyorduk. Toplarımızın men · 
zilini artık iyice öi?renmiş bulu -
nan kruvazör yedi kilometre ka · 
aar uzağa açıldıktan sonra durdu. 
Öyleya, bu seferki baskından u· 
cuzca kurtulduktan sonra ganime
tini bizimle eğlene eğlene almak 
ve bizim yüreklerimizi sızlatarak 
kayığı havaya uçurmak hakkı idi!. 
Beı on dakika sonra başına J?ele • 
cek beladan bihaber, kayığı kru -
vaz<1rün borduına rampa ettiler. ~ 
Hemen geminin 'L:eyce efradr gü I 
verteye döki!lmü~tü. Beş on hah 
riyeli kayığın üstüne atıldı. Vinç 
harekete geldi. tik sandık kru · 
vazöre alındr. Bunu tehalükle aç -
tılar. Bir müddet beklediler. Son 
radan öğrendiğimize göre gem.i • ı 
nin dolctoru portakalların zehır · 
li olup olmadıklarını muayene et • 
mit, denizin ortasında terkedilen 
hir kayıktaki portakala zehir ko • 
nacağını düşünen düşman; oka
izim omurguma dinamit yerleş-

• Parls 168. - 4 fltrllo ııa, - 1 
k d 

M. l:".rtug""rul • Mll.tııo 187, - • V&llOYa !4, - 1 memur veya ı·şçı· olan kadınlar topçu uman anı • Brllhe ~ - • Badıpeştr S!- -

tiriJeceğini akıl edememitti. Belki •Atine H, - • Btıkre~ I~. fiO çalıştırılmamalıdır 
Tu."rklerı"n bu kadarını akrl edemi· • Ctnem ·ıa ·- • Belrrıd :6, -

• Sotyı H, - • 1otebımı llS, - • • f•k• ) • 
yeceklerine kani idiler. Muayene • Amıttrdı !;Ç, - • Altta ' 41, - E. Erdem imıalı mektup gönde • lşçHerimızın 1 ır erı 
iti bittikten ıonra geride kalan • rrıı 97, - • Mıddlyc ~a. - ren bir okuyucumuz endüıtrl birli6i· Adresi bizde saklı bir işçi funl 
sandıklar birer birer ve ıüratle • Stokhotm aı, •• • B1Dkaot 233 - nin düfüncni olarak bir gazetede çı- yazıyor: 
güverteye almmağa batlandı. Ni- Çekler -----, ı kan ıözlen cevap vernı.ktedir. Bu "Jş kanununun çıkmaslle bill 
hayet sıra aon ve funyalı aandığa I • Londu 6111.t~ * Stolcblm :ı. ıti'~ ıözler araauıda ıe/dz ıaat ifin az ol· )erce solgun benizlere kan n can 
gelmiı ve bizim heyecanımız da • Nnyor• 0.79.1() • \'lyar. 4.!0ı~ duğu, ~ü.k çocuklann çtdııtınlnıa.sı Jeceğine kuşkum yoktur. 
son haddini bulmuıtu. Vinç dire- 1 

• Pırtı t.06 • Mıdrtd s.suo ileri sürülmekte idi. Okurumuz dü • -nç dört sene evvel çalıştığım fal 

ı 
•1ıı•no 9.7S38 • Berlln 1,97~0 u d ğinin boynu ıon defa kayığın üı • • " • •üncelerini fiiyle bildirmektedir: .. n .... da hacı talandım. Hiç bir yar d • Brlikse 4,7060 • VarfOYı 4.213(1 :1 .c.&Al1 ti 

tüne iğildi, tel halat apğıya oğ- • Atın~ . ;o,6;39 • Budıpew 4,70J7 - Sanayi sahamızda büyük bir yer görmedim. Bir sene sonra iyileş 
ru uzandı, bahriyeliler çevik ha • .

1

. ceaem l,447i' • Bfttre' ıoı,ts- alan Ctrikotajı) misal göstermek is • Fakat hastalığın beteri gider es 
reketlerle onu da bağladılar. Bir • Sotyı 63,80~ • nelgrad :ıuı31 terim. Trikotaj san'atı en çok büyük- kalır derler bunun isin senelerce f 
saniye sonra ıiyah bir ıütun bütün • Amstcrdurı l.li

66 
• Yokohımı 2•759~ lli küçüklü kndın, erkek ~hştıran bir mek verdiğim bu müesseseye gfrıtt 

bu tabloyu kapladı. Kayık enka- ı · Pr1ı 19
·'

0 
• Moskon '

090115 san'attır. için müracaat demedim. Çünkü al 
zile küpe§teye yığılan insan küme. E S H A M ----. ıı Bu işte çalışanlar, senenin ancak mıyacaklarını kesin olarak biUyo' 
sinin parçaları havada birbirine ]• r, Bıntas• 9. ~·ı- frımny 9.- dört beş ayında gece gündüz büyük dum. Bir seneden fa'Zla bir zaman i 
karı§ıyordu. Bu enkaz denize dö •Anadolu ~='.130 •Çimento 

11 uo küçük çalışır. Bu çalışma müddeti de, y~nl bir iş aramak Jçin çırpınarak, 
küldü. Esen rüzgar, 75 kilo dina ı Reıı us Cnyou Dd. -.- e'-·lQlden şubata kadardır. Ondan ~on- hayet husust bir yerde iş bulabil.d d k • d 'Jd' Slr. Hıytlyr 15.- ~art De,. -,- ~ ğ -d b" i ld r 
mitin çıkar ığı .esıf umanı ıı ı. •Merteı:Bıatası ııu~ Bılyı -.- ra işler durur. Zaten çalıştı ı mu - Yukarıdaki vaziyetim ır m sa ı 
Kruvazörün ıu kesiminde koca bir u. SIKorta -.oo ,ark nı. ecr.• -.- det zarfında kazandığını günil günU- maalesef her giln bu gibi hallerle k 
rahne açılmış, aylardanberi ıahil- floıııontı 7,6o rc1eron -.- ı ne sarf eden işçiler boş kaldıkları iş - şılaşıyoruı. Bu eski çalıştığım fab 
lerimizi haraca keıen, rugeldiği 1

-istlkrazlar - tahviller- siz mevsimde kıvranmağa başlarlar. kada sabahleyin bir an geç kalan it 
kayığı insafaızca kanlı di~lerine 1 ~.1913Ttırt Bor.l ~ ~ .oo Elekttlk -.- Eğer İMilcr (8) saat çalıştırılacak O· çinin üzerine demir kapıyı kapari 
çaJ'1>ıp parçalayan bu geminin 

1

• • il 211,90 Tramvı, 3f,70 !ursa iş sahipleri satış mevsiminde iş emin olun işçinin yansı içcrde )"8 

böğrü delinmiş, A'kdenizin mavi . • m -;uo Rıhtım 44 
- temin edebilme1erl için lşçi)i yaz kış dıprda kalmış nziyetler ol urda: o 

ıuları üstünde yan üstü devrilmiı- • lıtıtrtııDahlll I 94 
- • Anadolu 

1 43 
- dafmt bir surette çalrştrrmafa mec - çiyi ancak yarım yevmiye ile akşa . B" d k"k f w J •lr111l l1tlkraıı 95. • • ADıdola il ~ll,- takdi df tı. ır a ı a evve ag12 arı ıu- 1 1918 A ~1 ıo, Anadolu 111 1,4o bur kalacak. _{!ünkU işçiden (8) saa~ kadar çalışmaya razı olduğu r 

!anarak portakal yemeğe hazırla- • Sıvu-Erzuraın 9~. •Mllıııt,sıı A •'4 aıı zarfında şimdi ıece gUndilz çalıştı - çeri alrrlardr. Ve içeride de bazı uf. 
nn bedbahtlar timdi en müthiı bir ~~~~~~==========i rarak aldığı fşl temin edemiyecek. Bu kusurlar ı UA. beş yevmiyenin bir , 
korku ve heyecan içinde öteye be- Cumartesi PAZAR suretle de işçi hem sıhhatini kazanmış kesilmesi fle cezalandırılırdı. lş k• 
riye koşuşarak canlarını kurtar - Takvim tıt ;Eylftt !9 Eytııı olacak hem de bilttln sene çalışmış o- nunu ile bu vaziyetlere bir nllıa 
mağa çalışıyorlardı. Güvertede- !9 C. Ahir Recep lacaktır. verlldl ise ne mutlu,, 
kilerin hemen hepsi ölmiiJtü. öte l=G=tı=n =d=oıu=$D==:= s.:ı• U9 Bugün cumuriyetin sayesinde bO • Elazlzden Ali oğlu Adil Selçuk~ 
k"lpr alelacele indirebildikleri iki cna bıusı · 11 .. ~9 ı;o,57 tUn mesleklerin hattA hamalların zal& bir mektup aldık. Okuuucu~ 
tekneye binerek gemiyi terketti . · Sıbıb J11maı0 ~.oo :ı.o:ı bile bir cemiyeti varken maal~ef sa- §Unlan uazıuor: 
ler ve ilk atetimizde anteni par • ~~~edln:~:;:zt :~~~ :~~! nayimizfn kıymetli bir kısmım teş -

1 
_Mütekaitlere ne yevmiye ne 

çnlanan kruvazör istimdada im • Akşam namu• 17.~9 17.~1 kil eden trikotaj san'ab~ın iş~Ue~lnl~ de devlet müesseselerinde ve ne 1 
kan bulamadan beyaz köpükle• İ· y,.,, ,.mn• "·'" "·" cemiyet! yoktur. Bu Mnat lşçılerı çok başka yerlerde iş TerilmemelL 
çinde denize gömüldü. im•" •.o •·16 hlmayeslz bir vaziyette pa~onları • 

2 
_Kocalan memur lıçl yahut fi# 

iki tekneye binenler teslim ol - Yılıo ıtçen ıaıııuı 269 2!: nm elinde bir oyuncak gib1idır1~r. ll ~a·'·•etlarl bi olan bayanıann ~ 
mak istemediler. Cenuba doğru'ı•.Y-.ılı.o~ta-ı .... uıı~n~ııııı!-cr"!"ı~...,..9~7-~~~~ Cumuriyet h.rutQmetııW.\ n- -,. J"d" 
açıldılar. Gemiyi batırdığımızı ı·~~~~~~~~~~~~~~ rerek' Jtorui!ttğU buğUnUn'"' lfüt1an,' ••lışmalan m~nedilme 1 ır. J§ç:lye 
bir alamet ile ispat edebilmek için neye de An'•lyalı merhum Meh. daha rn.yıkile ana kucağında bakıl • 3 - Hiç _bır me.mur ;eya d-x..ı• 
mutlaka bir esir Yeya gemi en · met kaptanın iyi kötü bir motörü ka uı. madan sokaklara atılarak bu gibi fab yerden vazıte venlmesı dofru ~ .. 
zından bir ıeyler geıirmekliğimizi himil kayığına birkaç denizci as· rlkalarda yUz kurq haftalıkla geç dlr. 

1 
d il ~ • 

fırka kumandanı istiyordu. Ertesi ker bindirilerek hemen mezkur vakttlere kadar çalışmaktadır. Bu 11u- 4 - Devlet miiesse8es n .. e " dfl 
b ku ·ı · ret1e de bakımdan mahrum kalan ço- hut her hangi ~usust bf~ muessesea1' ıabah karaya vuran ircan rta- t.ı.neye su, ekmek vesaire ı e .ım· cuklardan ileride istifade lmklnsız • bedeni .. ya fıkrl mesaısl~e muk-

ran simidi elimize geçmi§ti. Daha dada gönderilir. O teknedekı F- para alanların 2fraat ve tıcaret ' 
ertesi günü Antalyaya geldiğimiz ranıız askrleri de ıefkatli bir mu· dır. k d"Jmelldir. 
zaman halkın ve bir askeri müf • amele ile Antalyaya getirilmi~ler. Bugüniln küçükleri yanının büyük. malanyka~~en1~ı:_s: m:~ur müs~ l d d Elb" teridir. Bunların yaşa),Ş tarzlarının 5 - ur . ~ ~:- ' . ... ,ı rezenin alkı! ve selamlariyle kar- Aralarında yara ı a var ı. 1

: intizam dahilinde olması lazımdır. Bir dem veya ışçılerın yevmlyclen i ... lıl' şılrındık. Öğrendik ki, bizden bir se çamaşır giydirilir, sıhhatlen milletin varlığı çocuklarının sağlıkla· türlü kesilmelerden sonra asğar 
iki saat evvel batırdığımız gemi • · kurtarılır. Sonra usulen üsera gar rile kaimdir sözünü unutmamalıyız. lira olmalıdır. . !ti 
nin kurtulabilen mürettebatı cem' nizonuna gönderilmiılerdir. Esir · Her seyl pek İ)~ düşünen cumuriy.t 6 _ işçiler 8%8ml oekız saatten ıt1 
an 23 kiıi Antalyaya iltica etmit- · !er arasında en büyük rütbeli ola- hükıl:Uetimiz aliikadarlannm bu hu. ıa çalışbnlma'?alı ve .b~ sa~tte? 
ler... rak çarkçıbaşı vardı. Geminin ku suslarda düşünerek iş kanununun 0 -ı la işliyen fabnkalar ıkı ve,a üç 

Bu esirlerin Antalyaya gelmesi mandanı telef olmuf, telsiz tel · na göre hazırlanacağını umuyoruz.,, n Jşçi ~upları kullanmalıdır.,, §Ö~e~muş~r: grafanhnitopçude~mlı~ t~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Bunlar; gemiden iner inmez rib edilmit olduğundan felaketin s ti karşı 

Meis adasına gitmek üzere Cenu- Fransız telıiz istasyonlarına bil • ovye ere 
ba açılırlar, Adrasan burnu hiza • dirilemediğini esirler arasındaki l 1 .., 

b ·· l · t" Ş ('t b" · "d ) } ltalyan - Habeş an &§maz ıgı !arına geldikleri 2aman gece olur, muha ere ınemuru soy emıı ı. u vstyonı ınncı • • M'.• 
deniz şiddetlenir. Ertesi günü yi· halde bu geminin batması bir 11r ı Yarı resmi gazete, "Habeı me· ortaya çıkardığı meselıelenn 
ne denizin dalgalarından gidemez gibi Fransızlarca meçhul kalmış- selesi bugünün biricik tehlikesi monien görÜ§meleri~de ... ~ev 
ler. Civardaki karaya çıkmaktan tı. Bundan dolayı bir iki gün ıon değildir,, dedikten ıonra, Rusya ~ bahıedildiii veya edılecegı sa 
çekinirler. Antalya.da teslim ol • ra, iki Franıız gemisi sahilleri • nın Memeldeki durumunun, Bay maktadl1'. 
mağa karar verirler. ikinci gece· mizde e bilhassa Antalya deniz. Litvinofun Cenevredeki durumu HAVA PAKTI MI 
yi de aç susuz geçirirler. Gü"dilz Jerinde birdenbire kaybolan bu ge ile tezat teıkil et~iiini ilave et • KONUŞULUYOR? 
olur, teknenin birisindeki efrad gemilerini aradılar. Herhalde bir 
bitap kalmı!lar, kürek çekemez ol- İz bulamamıılardır. mektedir. Cenevre, 27 (A.A.) - Lehi• 
muşlar, denizde kalırlar. Diğer Artık bu ikinci felaketten ıonrı LlTV ANY A HUDUDUNDA tan murahhaa heyeti Alman 
ıandal halkı öğleden ıonra saat İ· Fransız gemileri Antalya sahille- AVLANIYORCAR ! Macaristan ve P!)lonya araırtl 
ki raddelerinde Antalya limenına rini me•'um addebnif olmalıdır • Berlin, 27 (A.A.) - Havaı a. bir hava paktı konuıulduğu ha varabilirler. T 

lar ki, vazifelerini uzaktan yapmıt janıı aytarı bildiriyor: rini yalanlamaktadır. 
Bu sandal uzaklardan görülür !ar eve artık ne kayıklarımıza ve Bay Goering tarafından geyik ALMAN HAVA BAKANLIGI 

~=ı:=::n:~c~i::: ~m:'::!diİir~rK~: ne de sahillerimize bir zarar yap· avına çagmlan Bay Geomboes, YÖNETGERI MACARiSTAN 
mandanlık iki gündenberi denizde mamıılaı-d, dün yanında Macar ıiyasa adam- Budapeıte, 27 (A.A.) - Sil 
kalan bıı zavallıların sıhhatlerini Son söz !arı bulunduğu halde, Alman • tün uçak alanlarını gezmek 
nazarı dikkate alarak hastahanede Muharebeler hayatımda geçir • Litvanya 11nırında bulunan Me - M h l .., v"o'nelmenl• ki h ]

"t • k 1 d h ı · . . acar avacı ıgının ~ • JJI yata ar azır a rr ve ıs e e e e· diğim hadiselerden ya nız ~e1!1ı - monien'e gelmıttır. • l t tmek üzere Mace.l'P' 
kim ve srhbi malzeme bulundur • lerle alakadar olanlarının hıkaye- h' B ı· ı • · d ny e emaı e · -

Le ıstanın er an e çıaı e, l · 1 Alman hava tur. Gümrük dairesinin bir oda - ıi burada bitti. Evvelce de arzet- M • 'd tana ge mıt o an .-
k son zamanlarda, emonıen e, k 1 .., .. t • Bay Mil eh bP, sında konyaklı çay .hazırlatır. tiğim gibi ben bunları öğünme • L h. .. b an ıgı yone gerı · 

Esirler karaya yanaıhğı vakit için değil; iki büyüğümüzün em- Bay Georıng ve • el ·~~·~k:u a • kaç gün daha burada kalaca1'f 
kar9ılayıcılar ve seyircilerden wn rini yerine getirmek için yazdım. kanlığı yönetrerıy e ır ı e av - FRANSA iLE iT AL y A DA M 
madıkları insani bir ıefkat ve mer Türk; hemen her zaman çok faik lanmııtır. . MELDE TEMSiL EDILECE1' 
hu~et görü~le..'. Esirler; gördük- düşmanla harbetmek talihi il_e Diğer taraftan Bay von Rıb • 'il. 
lerı bu samımı muhabbet ve mer • karıılatmıttır. Düımanın bu faı- bentro, Birinciteırinde, Lehistan. • Londra, 27 (A.A.) -;- R~jl 
hametten c~ret alarak ark~daş- j kiyetinde kendi yüksekmanevi kuv da ava çıkacaktır. AJansının aandıiın~ göre, ~ 
!arının den12 or'lasmda tehlıkede vetile galebe çalmııtır. Bu Alman diplomatik faali • vanya hükUnıetir.in çagmsın•.ı' kald~Jarmı v~ _kendiliklerinden! Yarmm harbinde J<a11rlatc-~ • ' • · • b t d K nesdaki Jngı 
gelemıyeceklennı beyan ede~ek l ğı zorluklar için, yarının gencıne yetinin baılangıcına hır 19aret fi· ca e e en · au J 
hayatlarının kurtarılmasını .nca 1 ben bu datt kUçuk misal ile örnek bi 2örtılmekte ve Lehistan la Çe • büyük elçiıi <' giir., F ranea ve 
ctmitler. Antalyanın tahmıne.nl gö.sterebildimsc ne mutlu bana... koslovakya arasındaki gerginli • talya da Memdd~ temsil edıl 
yirmi kilometre açıklarında hır N ğin Sovyet tesirinin ve nihayet bulunacaklardır, nokta gibi görünen diğer tek • 5 O • ' ' 
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Yabancı Memleketler Postası 1 

1 KADIN 
1 

MODA "Harp olacak mı?,, 
Pardesü •icat, ben size bir takım rakamlar Yeni 

receğam, zannedersem, bu suab __ _ 
örnekleri 

n sonra da sormak bana diitecek 

'-Bu kadar masraf 1 harp 
olmıyacak mı dersiniz ? 

llluı. AvruRQ gautelerl, Babeıiıı: 
ltaıl/G ile BabeflUerin ilk çar· 

lim:llllfalb.- haT11 6öl11elerUe Mıaır, E 
• ltol,,.. Sonuıllal ve Ad~ababa-

6i, ~k maluıblr göndermlı bulu
• Bu muhabirler, her gün ga. 

_,.. __ """'lazam ülgrallaTla Ha-

lt llalga al.,mazlıöuun aıl 
,.hlrkrun haber vermek • 

)», • 
trfate ~&kan lranauca Entranai • 
tlflzttnfnfn maluıblrlerbuhn biri 

ten golladılı Uk meldubunda 
" l/G2&'!/0r: 

"""" Portsait harbin ilk merhalesi 
tir. Harbin diyorum, çünkü harp 

Da burada herkes bire k&rfl O• 

... beUade inanmaktadır. Cenev • 
L toplanan siyasiler istedikleri gf. 
,.hlle besleaedarsunJar. Bir de • 

l\"eft kanalının eşiti reçUlnce 
t tanlamile kendini söeterbor. 

iden berikinden bir şey sorup 
•ek faydasızdır. En blyük le· 
den en küÇ'iik esnafına kadar n. 
~ kahvelerde, sokaklarda her • 
l ilenin gerçeldiflnl ve utan.uzlu 
tl1tımekte birleşmiş gibidir. Ba· 
k olursa bunda hakh 'Olduklan 

-.aın_ 

~ ~zetecllik du,.ıusile. bu ka • 
•ı klfl rörmedlm. Daha fazla ma

.,._ almak istedim. Onem il bir ,.a. 
..,.. olan birine cordum: 

" .. Tbl• dardarutamıyacak oldu-
11 heden sanıyorsunuz? 
.°'-•lannı kaldırarak enap ver-. 

toclan üç filotilla, her filotillaya bir 
.. kondüktör,, ku~anda ediyor. Bun -
dan başka altı dealultı semiaf ile bir 
torpido H bir maaThl 'lemi bu filoyu 
tamamlamaktadır. ihtiyat olarak alt
mış kadar eski ıeml vana da bun • 
ların o kadaT askeri kryn;ıetlerl yok • 
tur. 

Fakat son haberler Akdenlıde yUz 
kırk dört tngUls ıenimtnln bulundu· 
ğunu bildiriyorlar ki bu yukanda 
gösterdlfimlı hesaptan hariç ltlr ra
kam demektir. Bir yandan da Atina
da ,;rml alb kruvuördan behledlli· 
yor. Halbuki ·ıarflterenin declljlmlz 
gibi o sularda ancak Uç kruvuirtl ba 
lunmaktadır. Ba haberler dotru ise 
lnailtereni'\ hafff fUOllWldaa bflytik 
bir kı,mı Akdenize ıeçmlı olur de • 
me&ldr. 

Bu bUyUk deniz kuvvetinin hesabı· 
nı tamamı tamamına yapmak kabil 
midir? Bu soa senelerde f ft«iltere do
ftanmasını yHl19'tlrmek t"n bi)'ik 
bir şey yapmış defildir. Siyle olsa bu 
deniz kaneti bqün yine dünyanın 
blrlnel derecede , .• en mlthlt doaan· 
masıdır. Bir harp olunca. l9l4 de ol· 
duğu gibi, bu kuvvetin aiır1ıtı tera· 
zlnln ıöıU üzerine çok f azlaslle bas· 
maş olacaktır. Bugiln Akdenlzde bu'· 
lunan zırhhlannın o sularda bir eti 
daha yoknr. ltalyaDJ11 yalaa iki O. 
nemli pltal nrdır. Her De kadarı .. 
gillı kruvazörleri ile torpidolan J • 
talyanlarınklnden daha az seri ise • 
ler de topluluk haıtnde tam bir •· 

'D~~ den mi ••n1ar11111? otnfeyt. h• ... .ul:t•• .. ,, t n;ırr .. .f~...._ 
~else ea hakiki nkamlan rös- altı gemi1erl lnsillzlerinld•den daha ..,r-..,._ mlibmmel v• daha mo4eradlrler. 

, ita- rakamlar benim kon • 
" •ita ltalyanlann rikirlerilll göre in -
... ndan ıeçmlttir. Ondan 80D· -ıuı büyük ünitelerinin kı)'lDeU tay -

, 8be tlOraağım. ~ • ..._ Peki. 81yleyln bakalım. yare1trin ve denizaltı gemilerin teh-
hdı1e kadar Porlnitten &la • ilkesi karı~ında çok azalmıştır. Bu 
18ı otuz bin Jtalyan askeri fikir pek doğru değildir. Bir limanı 

"ittir. )11180llnlnln iki ofla. dama ı ka;>ıyabilme~'· ,.e 4üı,man donanmasr-
a__ltkont Clano gibi büy:Uk şahsi • nı Aciz bırakmak l~n lngmz drftnot· 
...-.... ... ıabltlerl A)Wıyonnn. Bun • ları biritlk YBSJtadır. Nitekim umumi 
-.ut )innl beı. otu bJn ame- harbin devamı N1'881D4• ATUsturya 
~ littttinı prdüm. Gelecek haf. donanmao;ını yerinden bile kımıldat· · 
t.I latlt r~ecek olan yirmi beş, 0 • mamıştl. Unutmıyalım ki bombalara 

ti ı" asker lcln hazır bulunmak "e torpfllere karşı bu drltnotların kul 
~~ • lldun. Buıtlar uker. Şimdi de landıfl vall'ıtalır son zaınanlarda çok 
~ ._talanna plelim. fazla.1a~tınlm.,trr. Bu mUthf' semi -

)1ı ~ hazlrtandan bir eylule kadar lertn toplanma ateıl pek yıkıe1dır. s"' 1•di ltalyan vapuru. e111 IJte bunları gözönUne alarak Ce • 
lr ~n ıl1a«te tanare gt"·ti· helüttank ve Silnyt kanallarının 
~1, .. dtwn 1aydını. Kamyon ,.e oto· taY)-are bombardımanı ile yahut ora • 
~ t doJa olarak Nevyorktan dot· lardakl toplan aasturaeak kadar lıuT
~ ~ Tatar c•ldL Biz buradan on vetll otmıyan herhanıl bir d0'1"an 
ı.s .. ..... 0 Pkör ne biri iki hin öte~i Uc gemilerf•f n top taarrazl1• elde eil • 
'"er.ı •iırhjtnda iki yüzUcl dok lecek sanılmamalıdır. 
•ıı,_ lk. Bitin bu harp nııutalan Yalnız Akdeniz defli bir de ana fi. 

&.t '-oderadlrler. ıosu heuba kauaak bu filoda bulu • 
"'-~ '"-•lar1 topltyalım. tkt yllz nan Nelson ve Rodney adındaki ıe • 
~ ~r ınilJar frank değerinde 1 mi!erln dört yüz altı mlHmeh'ellk top. 
tattı ...... N. Haftada on bin in • lannı da hftftba katmak gerektir. 
~. deierlnde yakılaeak nr • Kırk Mntimetre,; kahnhtında zırhlı o
~ tnar.cta bir kontunt yapıl • lan bu Jrtntflen bir kaç torpil, bir iki 
"1\l~ 0rdaaan ylncdl <'e"ubl Af •

1 
hnmba hıabet efM bile o kadar saran 

b~,!. •lıntyor. Harp gemller1nl ve olamaz... 

~,.~a•rartannı bir tarafa hı· ı'------------.....-
llaltlatf Siz lllrleytn bakalım. Bu -------------
"" qJia ......_ftan ~ara harp olacak K u R LJ N !!!!ımll 

\r..::.'-k mı~ -~ • S, ._
1 

IODaçlann dtı,Uncelerfle I oa1eıemı• 1eactr:rt erı yudar, suete-
Jı.t.....""'• l(inde banan rnabını ve ctnnell tçtn l8e. aaı1mın llÖfe81D• •P· 
:"~ ktla.e bwla11111orum • ., ı ı &et•• httaa..t ftSlhnalıdır 
~ ..,.._,,,.,,,._ I~ bir • KVfllık ıaıt)'ell ollurtaı • .._,~ 

S~ ~ ........ ..,. eUfM ~. 111 lrurutlalr pul ko)"lllaltdrrlar . ...... ., .. ~ 
e.ır, ........ 11 llA"11mırao ~ ı..-ı 1Cllldılrmellt.ta. +. g liidallW•-- 1-aw • ıuy.neı.tr yollanm" mektuplarm lclH 
~ ..... 6'r llf4Z& Mf • koa•.., pıarlllar111 • .....,. •• _ _.. llb 

...., ~ 8t.t •rtıHr l..,,UU •. otarak c:11can JU1&arclU dola11. tita, · 1 
~ ~W.,,g ....,,_ fU •a- •ilk. üııtııu -u 9IH1'I aımaa. i 
.~ 8'dn la~ı : j Giinii ıeprif .,,,.,,,, 5 '-•ar 
"'il~ .. terenin ikinci yahut 
~ ~· 9"fttldu fUDlardır: 1 Adre. :11 de~rea abonel• JD kUIUf 
~ .. .,. Barlloa. Vatlaat, Van- Oderler. 
.!__ ~ ..___ ..._. lzere bet D1'h • 
~ hı.-.~ ft ...... acbnda 8, uwtt.'llllacle cıka• raalarta HllllBlllntll 

'· .,;-t;' lekl& hafif kruq. ., 1taktıu ..ıt keUlsl ~'"''· 
...... Mlda torpl " 

Paris modası ne 
alemde? 

o 
Yeni Bonhaharm ba~larnasilc 

pardesü modaları ortaya çıktı. Re 

simde görülen J>ardesüler saten 
ile çevrilmiştir. Beli kemerlidir. 

Hafiftir. Sıcak tutar. Kollar rag-

Son yağmurlarla mevsim bir -
den bire değişmefe başladı: Bü -
tün şehirlerin, kışa girerken orta
ya attığı kadın tuvaleti numune
leri birer birer meydana konuyor. 
Halbuki, yaz biraz daha iyi git . 
seydi, çok daha evvelden terzi a- landır. Yaka geniştir. Giyen el-
telyelerinde hazırlanan bu nümu 
neler bir parça daha oıtaya' çıka
mayacaktı. 

~ununlabetı'ber, yeni mevsim 
tuvaletlerinin derhal terzi atelye. 
terinde ön plina gelişi, söylediği
miz gibi ancak bir gün ıneselesin
den bawka bir şey delildi. Paris 
büyük tenilerinden birinin atel· 
yesini daha iki ay evvel ziyaret et. 
miş bir arkada§, yeni ae!ıe model
lerinin en ince noktalanna kadar 
haımianm11 ~nkli moda mecmua
larmm sahifelerin de yer buJmak 
üzere makineye verildifini söyle. 
mifti. Bugün, kadın tuvaletlerinin 
kaynatmı yanm asra yakın bir za 
mandanberi muhafaza eden Pa
ris, 1986 senesinin başında da, ay 
ni rekoru muhafaza etmiş görünü
yor. Bir kadın ppkasmm her
hangi bir tarafına iliştirilecek bir 
tüyün biçiminden omuz bqJanııa 
yahut göğse konacak yapma bir 
çiçeğe kadar, her şeyde Parleln 
nüfuzu var •. Berlin ve Londra ka
dın terzileri ona doğru k~or • 
lar. Hatta tuvaletle ikinci dere
ced~miHetltt bile Pariain 
bu elin' küi&ıamüıiilla"' 
dır. Nitekim, geçen aene evlenen 
İngiliz kralının oğlu bile karım 
Marinayı zarif bir şekilde giydire 
bilmek için Parise göndermişti. 
Buna mukabil LondJ'ada. erkek tu 
valetinin, yine yanın asra yakın 
bir zamandanberi direktif verme 
~klini muhafaza etmektedir. Bir 
çok kibar sosyete adanılan, elbi· 
selerinin hUSU8l kalıblarla l.ondra 
ya ısmarlıyorlar; Aniavut kralı 
Zogo da btitün elbiselerini oraya 
ismarliyor. 

biseye hiçbir ağırlık katıruyan bu 

pardeaüler son derece şık olduk

tan başka kamotepten yapıldığı 

için su geçmez de. Sonra bunlar vü 
cuddan bUtün ritubeti çekdikleri 
için 11hha! bakımından çok iyi . 
dfrler. 

o 

Kadın tuvaletinde 
1936 moduma. aenenin b aılanııcma 'IÖre bir hüküm veri). 

mek liznnaeline, daha Ziyade düz tuvaletlerin hiltim olaca. 
it muhakkak ribidir. Dünyanın her tarafmda görünen bu aa • 
delik cereyanı, en kibar aoıyetelerin ortaya koyduğu nümunele • 
re kadar ıirayet ebnittir. Tü n.letlerde bu sadelik ceryanı ne
reden ıeliyot? .• Buna; hiçbir vakit kat'I olarak meydana çı • 
karamuak bile, fazla aüıün, kadmlara ber ıeye rağmen ağır 
ıeldiii .ı5ylenebilil' .. Kadın tuvaletlerini idare edenlerin yap -
bklan Mr anket bunu böylece ortaya koydu. Birçok ke.dınla, 
k~di ricut aibelliklmni 1a de bir tuvaletin daha zarif olarak 
meydana koyclaldarmı iddia ediyorlar. Bununlaberaber taaa.r
nif fikrinin kadm tuvaletleri ne sirayet ettiğini de inkir etme • 

meliJiz. 

Bununlaberaber, l>aria ve Len -
dra terzilerini yoklıyacak olanları 
dinlemek liznngelirw, her iki 
şehir terzili atelyelerinde 1M&eli 22211 1 ı ı:aımııınmıııııı!!lllıHl!lllrill1MlıllBBılll 
1940 

d li . 1 1~ . daha fazla kullanmaktadırlr. 1 zisiyle birlik olarak diyebiliriz ltj, 

d
"d m?. e nın_ 11881 0 

• §llJl Şimdiye kadar moda üzerinde i yirminci asnn modası, 1925 den 
ı en J10yleneb1Ur. TerzıJer kf • · hüküm süren bu kanunun ancak sonra hiçbir vakit değişmemiştir; 

bar sbayetelerin arzulanndan da- nadir istisnalarını görüyoruz. Bu-ı bu moda, az farklarla 1950 ye ka
ha ziyade kendi şahst zevklerini nunla beraber, büyük bir Paris ter- dar devam edeceğe benziyor. 

iki tuvalet 
BlR AKŞAM TUV ALETi -

Krep jorjetten yapılmış bir akşam 
tuvaleti. Bilhassa belin yuvarlağı

nı göstermek itibarile enteresan 

bir tuvalettir. "Mısır kıvııhşı,, ismi 

verilen bu tuvalet, Kahire yüksek 
sosyetesini hazırlavan terziler ta

rafından ortaya atılmıştır. (solda) 

YENt BtR TUVALET - Mo -
derıı terzilik mektebinin son hir 

buluşu. Siyah kadifeden. Ust ta · 
rafta omuzlan baştan 1)

0 hayete ka 

dar hareli bir tül ö· tiiyor. Boyun 
tarafa asılan mücevherleri ~zte . 

yen bu tül arka tarafta da devam 

etmektedir. (saida) 
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Dünya kaynıyor: Her tarafta hazırlık ve konuşm 
• ~~~~~~~~....,..--~--~~~~----=~~--.~ 

Sovyet Rusya ve Romanya ile beraber 

aeşler komitesi tekliflerine karşı 
ihtirazi kayitler ileri sürdük 

(Ü&ıyunı birincide) 

sem-enir ihtirui kayıtlan ileri sürmüı 
olacakbr. 

lLEJfJ SORDOCOMUZ KA YJTLAR 
VE FRANSIZ GAZETELERi 

PAR,S, 27 (A.A.) - GueteJer kon· 
~İD per,ıenbe rıiinkij toplpbşından İ· 
ki~~ çıkarıııaktad#'lar: 

ltiriııci ıonu~, Tiirldyenjn, :ŞOvyet 
R~syanın ve Ro~nyanın ıiıJi toplap· 
bek ~ıler kogıitesi tımafıpqan yapdmıı 
o~ öperı~~rin mijba~ıah olduiunu 
il~i ıilnnelm o" ıiçler komiteai tara· 
fıqc·. 1 haprJ;ınacaJc rapon.n ltalyayn 
daha e.;z taraftar ola~ij'ını ~cst~rnJ_ekle· 1 
'dir. ı 

ILinci tonu~, ... µvaJ:P, ~yJevi iJe 
B. ıcteıa'i.ı ai>)rleviıWa bir~i ~ . 
lllfD JıfJJıMıı f ıaıij~ • f ru•a yaklat· 
"'IR"QI tinıcfüre kJdar NJJılclıi"ldan 
~le n.n ıittiiirıi ıö·t~tedjr. 

Eko cfii Pari ı~teıi, 1 taJya larlfın· 
d,-ı Ueri •üriilen itj.r~ kayıtlarnun, Ba· 
roa Aloizi konseyin unıumi toplantf Jın· 
da& bulunmaclıjından, bir kat d,Jıa kuv· 
v,d•cliiini 7azmakta~r. Bu ııuetf! e
-,. itibariyle on üçler kop:ıite•i tamm· 
·cı,. ,..,~ önerıelerin beılef komi· 
tUe pre, ltalyaya daha az mijıait ola 
~ sünkü Sovy~t Rusya, R~ya 
~--! Tirkiyenin ıizli toP.lantıda ileri •Ür· 
dikltri brııt reyleri de dikkate almak 
ıa.. aeJ,cpiini yazmaktacbr. 

.. Tme lna ıazete, ıimdiki Fraassz-ln· 
~ DUfmalarmm caki kopuımalara 
~ 50k müabet olc[u"nu haber al 
~dır. JSu •"er E41en ile Lava) ara· 
~4' .. tbaıa koauı""la~ yapılmakta· 
.... l1ı1iliz sjyasal çevenleri bu ıörüı
m.ılW ıonucu olarak lngiltere taralın • 
dan .verilmiJ olan cevabın &azı noktalll· 
~da deiiıilfli~fer olıhil~eiini hi11et· 
tirmektedirler. 

0vr ıazeteıi lqijiz • Franaa& nklq· 
mumı anlatırken bunun bütün Fran34-
tla iyi bf!ıludıimı P%l)'or. Gazete bu 
Pn'H~ ~Nİ, lnıiliz filQtu • 
auq ~· ~ Q•tılacai! 
~ ltf,J~ WIJ ~ ıe~ir m••flefİ 
«etkil ettiibıi Nn~drr. 

t 1& lNCl ftıWDE F A~:r 
ASKIDA 

~Nt;VRE, 27 (A.f'\.) - t'enl•fin 
·~ ~n~ anl~tıldı~l!. ~öre 15 
;ac:i naa~d~e taaarlanC\)1 u,ul çerÇ«;ve•i 
ifinde harekete gcçilmiı bulunmakta • 
+ı'• Fakat kon~ey 10n kararma verme • 
~ bu maddenin tatbiki aıkıda kala-
;.ıctıt. 

13 LERIN REiSi 

C&fiEVR~ 27 (f\.A.) B. M-~ia
p kat'i ~viyelcr raponinµ h~zfrİ(ylJ • 
Ak qlq on üçler komitesinin yani tah· 
rir lcomiteai halinde topl~•n konaeyin 
Mıkmabima ıeçilmİ§lİr. 

Bu aabah toplana• komite, Habeıiı· 
tama 25 Eylul tarihli telgrafını alrnı§ 
'9 b• verilecek cevabı bazırlaıuııtır. 
30.W~TE KENDi PRENSiPLERi • 

NE MEYDAN OKUYOR! 
NEyYORK, 27 (A.A.) - "Herald 

,. ...... aueteai diyor ki: 

Vı.Jar 10ı8yeıesi kurulu~u ıarihi.ndeıt 
lMri, fliın yaptığı kadar kendi prensip 
l:trine bu lıador atı/c(a re bu /;adar cc 
~ meydan olmmanıı§tır .. , 

Bv PMte. ni~mnarııeqni •~y~lak 
~ •'1ji ıöstuen ıdı:,s~r ,IC•Yeteainin 
~ ~ük devlete kartı hiç bir zaman 
l.q ~dar kesin hareket etmediiiai ilive 
elmekfedir. 

HABEŞiSTAN M•SKAL 
BAYRA.MINIKUTı.f.YOR 

ADISABABA, 27 (A.A.) - Reuter 
~•ı aytan bildiriyor: 

Habeı payıtahtın~•. buaüa biç kim
ıe, ijlkeyi tehdit. eden harbi diiıiiııune • 
.,.?ötedir. 

Bütün Hab.§ler, yaimur IDOVIİmİnin 
*-'~ t ... dül eclen bijy~ ~ t..y 
'~ htlUJW. Çok ihtitadı ,..ım . 
~ olu Mren, öfleden sonra en par 
la1t ~ bulacak, on binden '-zl• 
uker İlnpuatonnl huuruU. se1ili ya. 

pacaktir. Şehir, aakerlerle ve ordulan • 
nın batında buraya celen kabile tefleri· 
le dqludur. 

lki gündenberi, sebebi anla,ılmadıiı 
halde, ortada bir nikbinlik havası var • 
dır. B11n~la ber~r. bava kuvvetleri· 
n;n tanziıpfyle ufraJılmaktecbr. 

Bu sabah üç uçak havalandı. Son za
ınanJ IFad§r h~iiz ~~ılnuncalJ ~-

aibi bir hattı hareket takip ~e 
dair Fraa~kf .... _ ~\lf o· 

I~ ·~ c.ev,.b~ ıevdij Jı~ttir. Bü 
tün ~u "uhaberAl, Qııüınüz4lelfi bal~
nın baılan,ıcmda matbuata verileçek • 
tir. 

INGILIZ GAZETELERi 
LONDRA, 27 (A.A.) - Keıue:rill 

lt.Jya • HPeıiatan .ı.~tı haldan 

Habq alıerlui Adisabı.bo •0Jcqk(an11cf 11 6ir 69f(eriıl• 

cj, plfn ~ y~ın hgı.fıin ta· f • 11 i•ci ~eyi t,tltik e-..ie ~ 
mir -tdil~ifi fÖY~te\fir. y~ıi Wit\iıQ 1Pet~ ~yıdan ~i 
HAB~Ş UÇAKLl\RI UÇUYOR kartılanmakta, fakat renklerin• -~ 
ADISAB.\aA, 27 (A.A.) - Bir u • muhtelif ~uretl,rle teftir edilmektedir. 

çak bugün Diredava)ra Jİtmek ilzere bu Deyli Herald gazete.si, Cenevrede a
radan havalanmı§tır. Orakta Harar Jlba aamble ve konsey üyeleri araamcİa tam 
yı bulunmaktadır. bir ittifak baıanduiuau yuchktaa ...... 

Hıtb•ı ıüd ~aVMtlığı t.w.h ecfil"1i§· r.. Ameıi.9 W.ıik ~~~ .. 
tir. ~\lıwaY~ .,. ile Ja""~"" 8. Mut
f.RAl'(ŞA .Qt;~EGE~f;RI P.4.RISTE 
CENE~R~. ı1 (AA.) - C~evre· 

deki Franıız dc\e~lerinden bİf~iu bQ 
ciin 9ilt üzeri Ppri~ gitrpiılerdh·. 

f SMAILIYEDE 
KAHIRE1 27 (A.A.) - uAchate1,. 

adındaki lngiliz deıtToyeri lsmailiye
ye gelmiım. 

INGILIZLER FRANSIZ~ARA 
CEVt\P VERPILER 

LONDRA, 27 (A.A.) ._.. Avrupacla 
bir ~rrç -ql4'uğu ~9'W.de lqci\w.-e • 
nin takınnıaaı muhtemel durum hakkın 
daki Frtnıız aorulannı meuuq l>ahse
den Reutfr aj,nıa1 ı,.qp cevalaaaın Ce 
nevreqe Ş~r SAmuel tf 94re t~m\!an 
verilen diyevin bir teyidi mahiyetinde 
olduiunu lıildirmektedir. Sir Hqare. de 
mittir ~h 

"ln;;,iltcrc, ulu~4u" sosyet~i nizam
namesini lwllcl:tif bir §el.ilde ı•e bü
tıinliiğii ile muhafaza edilmes~ ve bil 
ho.ua sebebiyet verilınel:.$Üin ~·{ıpı ., 
lap. tccnvii:;lcrç /.;qr§ı metin ı·e toplu 
bir ~elci/de !.ar§ı gclinme~i tarnf tarı
<hr·,, 

Bundan baıka h.kr alındığına göre 
lnsiltcre hükumeti verdiği cevapta Av 
rupada zuhuru mefnız tecaviizi hareket 
ler hakkında enelden his)W taahhüt al 
tına girmemekte ve mukabil hiç bir ao• 
ruda bulunmamaktadır. Bu ihöarla g~ 
rüııüıe göre, l~HQ cev~ı FrQ~ 
bir ~a cevap v~ini iıtilzam ode
cck mahiyette delildir. 

••• 
LONDl'A, 27 (A.A.) - P~ iJled 

büMlığ{ 4amıi ıcrıDd katibi Van Sitwt 
Franıız ıefırine Avrupaya "8rıı vuku 
bulacak bir teoaviiade lngilterenin ne 

~ \at~~ ~ÇJI~ ~ ı~e~· 
lerine kartı ıempati duymadıklannı ve 

ulusl.,- kurupıumın terbbüşl.,-ine eqıel 
olmayı cftiıiinmediklerini 1UIDaktadır. 
Bunun aonucu olarak ltaln tek baısna 
~W· F•t .... ın.r,...111 ~ 
Jqllannı kaftanıaD)"k zqrapaclad!". Di· 
ier taraftan &Jlli lamam, elleri ballı o

larak, vaziyetin ilerilemeaini bekelemek 
. yolunu tutapa vuifuiıai Y...,_llllf ~ 

~bf. ~~- ;JN>~ ..... °"" 
,ey, IWya • H8'"ı bycluduna biı: 'özcü 
heyeti ıöndermek ve Süveyt bn.aJm~ 
derhal kapanmaıı )azım aelip ıelmiye· 
celini iac~. 

Tv._ sqeteıf~ ~ ~ 
)~ ~qq~ .v·W'~ ~. ~ 
cclemecle l.V9 an.ayaam ,..ı..z ._,, 
~ ~ '"1•4' °"'~ ~ 
Jinmeai ~sel .. ii•i •M-~. Fw& 

~ ~ .. wı. .... *'•·~ortadu ..._.. .. ,~.Bu~ 
ate A""'"' ~...._ d~ ol~ 
ı .. ,P.t..-eqia ..-ı.I ~·t ............ 
ir elan Fma..-~ 1~ 
nrc:liii cenbı hiç ~ ~ 

y~~. Glııetes:Qa ~ -'4ıhl• 
ıöıe, ce~ ~ __.. F~ 
ıqlo:runua _....._ ...... wtdaaak 
tadır. 

Moraiq Poet ..... ~Ol' iP: 
.. Büy~ Jritol' ..._ ll T~"' 
~ ttİYni bYYelftWr ...... Mkru 
ı...ıctadar. Bu .tİJ'ft• ... 1-.U.. 
ıa..han1ri bir turrua ........ ıniiıt• 
.. .. ~ '-t1 ....... , ... 9" .. 
tenneti iath ..... br. 

F~N$ıZ QAJ~TEUR.I 
PARll, JT (A.A.) - C.ı uuje kıa· 

Sinop köylerinde sıtm 
Aksaz bataklıtının etrafa yaydığı ölU 

havasını önlemek lazımdır! 
, ı ı t ı ;;z ;ııı: 

Sinop, (Özel •ytarımızdan) - tiştirmek için peK elveri4h bir 
Sinoba 14"lmi9kon köy1~rini de dir. Yağ ve yo8\lrlij Ç'>ktur. 
görmek istedim. Btr hayvana hi· taraftan da kurt ve domur yii 
n'f·ek ~ıhçh kÖyüqe gittim. Bu · den hayvan barındırmak nı' 
ratı 600 nüf~lu ve 100 evli bir kün değildir. lsu yıl ~9:JI 
lcöydijr. 1Çöy t9~İ" ğei*\ir. Evle· (500) dqrp~z öldprınütJerdir? 
rin bir kıımı yülraeklerde bir ~--- ZlNGAL ŞlRKETlNDEP' 
mı da ovalardadır. BiR RiCA 

Burağa 40 ev halkı sıtmadan 
kırılıyor! Yanıbaıında (Akıaz ı 

df,DileQ ~tıktık fı•r ıasraf a zehir
lerini aaçıyor. s~ batubk Sine>p· 
luların Azraili ve ölüm kaynağı • 
dır. Ak§ama doğru oradan bir ıiı 
ç.br ve bütü.'1 ovaları basar. Bu 
ba~lıktaq p~~ fen" · kQJcular or
lıt.}ıia Y•Jılm~dır. 

(UI) köy bu bataklıktan ~ok 

zarar ıörmektedir. Etraftan re · 
len ıular orada birikiyor, buraır 

d~qizclen alçak oldujundan bir 
~rafa f.kmıyor. 

Bundan 25 y4l önc:.p 1000 ,ıtın 
lira tahıi-at verilerek kunıtul~ · 
11 için hil' ityar ıönderihniı iıe 
de bu sat muvaffak olamamıı; 

bu baliakbiı denize defil, denizi 
bf'\~hia akı~llktan batka şare 
olgıac:fıjıaı töylüy~rlar ve böyle 
J&~ıld,iı ~kd;rde oraq'l balık ve 
haV)f ard~ d,. ~•tif~d• oh~paçıt.jı· 
nı anlatıyotla\". Bu ıölün çev;reıi 
00) kilometr~dir, Si1Mbun pel' 
yakınında ve Akliman denilen 
ıe.hildedir. 

KIZlliABALI ay;o 
AkM• hf t~k_lıjınıl\ ke~rmda 

(Kızıl•h~h) -diyl, (60) evli bir 
kay 11&rdır. Buranın halin çok 
h~yvan lH!ılerler. Bu köyde bir 
tek okur raz~r yoktur. ~urada da 
her~ee ••tnı'-J"n kınlmı.ktadır. 
Delikaıılılar, k,artn1en tiJmİf, ve 
ırıka olmutlJı:dır. Kııın iyicJir. 
llakat, yaz g.e:ince feli.ket batla· 
maktadır. 

T oprakl'n aon derec~de ve -
rimlic;\ir, bir~ on vermektedir. in
ce 111,ı ve büJijk \l~yvanlar he,P, 
buJ&dan çıkaT. Buraıı hayvan ye· 

bul edilea uıq~ uzlaıaıa için yeni bir ı 
l!l~t veriyQI" ıönmmckte ise de, Fran 
~ gueıteleri ıimdi.ljk bit uzlatoıa iınki 
nııı. npıpa~ttwltr1 Bu ıueteler, 
muhaaama baılad~~ ıonra yapılacak 
ıörütmel,rin daha euslı sonuçlara va· 
...&~ecei\ fikrini iler sürmektedir. 

"Ec~~ c.h Pari•ı• g""eteıinde perati· 
nu cfi19.r ki: 

04Şelciz ilk tqrindeıı itibaren kon 
Je)'İr& fikrini bilqirmeğe çağınlacflıiı 
lwt(J1111111 p~je$i ltalrkmdaki rapgr~11 
iMi.yaya, Romqda reddedilen beJler 
komİte$i ıeMif lerinden daha a:: mü· 
ıaiı oltrenğı ~imdiden ıalımin edilm~k 
ledir.,, 

Matlı\ tlO'of 9": 
"Muvaffakıyetaizlii'i örtmek ıçın 

>'alJpcı bir cephe yarabhnaktadır. Ba· 
rııçıl bir çözge in:ı~Apına artı~ hiç kim 
119 inanmıyor. Bundan aoara hiç kimae 
ltalyan kuvvetlerini Adoua bozıunu • 
nun intikamını almaktan menedemez. · 

t'çtit Pll~~iel\ diyor ki: 

••a. Muıealina~ C~vredeki lııuk14· 
ki inki.-h f ... teJAWli etmeaiae ihtimal 
verilmemektedir. eiinkü konıey 15 inci 
mad-.U. 4 iiacii hk~ı-. ele ..._ ol· 
malda beraber, bunu bariz idarei mas· 
rahatı.la ve 1 talya ile ulu•lar so.yetesi 
araımdaki nıileri daha z~de gergln• 
Jeı~meğe matuf sarih bir arzu ile 
yapmıthr.,, 

"OeıuYN fW&aıi, Mla]"Hbjl clUI'• 

Havanın feMlıiınııl._n, ıi 
lerin hücumlanndan hayv 
duramıyorlar, onları mullak• 
yaylaya ıürmek ihtiyacı v 
Bu hf.yvanla.r öt~çlenberi Ay 
ğın Kartdağ Y•Yliaına aö .. 
mekte idi. Zingal tirketi iti 
için bu yaylayı ıatın &idıiı 
oralara hayvanları bırakm 
tadır. Bu yıla gelinceye ki 
!Öyle böyle müsaade ediliyor 
ıa d~ artık ıimd~ ıirket ko 
rı v•ııtaıiyle ha)'Vanl•rı 
çıkarmaktadır. Bu yüzden 
ler ne yapacaklarını ıaıırmıt•-' 
dır. Bu kadar hayvanat devlet 
zineıi için bir ıerv~ttir, me..,ı. 
ket için b~r varlJktır. Eier 
yayla y"pma:ıdars• kırıl~ 
dır ki, bu bir zaı ardır, köyl' 
canını almak kadar bir ieli 
Zingali id9tre edenler dahi ~ 
IUl~rimizin lıy f eli_ketini işte 
ler. Onun için mijmkün 11;\e 
onlalara ko}ş,y\ı~ F.•t.e"'.J 
dileriz . 

MERTOOLU KöYO 

Burau Kdıçhya y~kın ( 
nUfuılu, 41 ev;i bir k&ydür.. 

köyün ha~aıı iyi olan yer\nd• 
yoktur, hava~ı f*llA olan y 

su vardır! Yazın bu suiar da 
ıilmekte olduiqııdan k81 
!iOk ••kmtı çekmektedirler. 
lerde kumar, itret ve fuh\lf 
feyler yokta da biribirl~l'İni 
mak, biribirlerinden öc ve 
almak gibi kötü ldetleri 

Zamanla bu huyl~rından da 
ıeçecekleri umulur. 

R. 1\. Cantad 

durmak ve tahdid etmek buaaa 
dünya ittifakını memnuniyetle b 
tikten ıonra diyor ki: 

"Cenevre<\eki bütün ulualar, f 
ile İf\lillerenin, herkesi sevin • 
derecede bariz bir yakınlık ıöa 
mütaliım~dadır. Çünkü, bunda, ,. 
~ banıını muhafazayı sağlamak b 
sqnc{a fazla bir ihtimal ıöıri-iillll!ıelll~ 

Konsey t9planbamdan aonra, ortaclıl 
sükünet duyguıu hüküm tiirineld' 
Bqnun birinci sebebi, 8. Lava) ile .. 
deıı'in verdikleri söylevlerin e..,ta 
birinin t1PDamen a~i ve tekilde 
hemea ft.YJ'!İ ob;naıacbr. 

Oeuwe ıazeteıi, bir 1 tab-an • 
harbinin hemen ~ önüne 
yecek kadar muhakkak old~~!Jllf 
~ten ~nra, ıunu ~ve C\lqle~~ 

"Bu aükUnet d117p.-, ~ 
gaıyolllama, ahwlar .a.J4'l•M 
müdeki l!.irinci lıbun .... e~~ 
ta.eke konae_yi olarak ..._. h 
a.ki keain diWderJnden ileri 1 
clir. Esalflftbua ... •v-"*'• 
re hülNJnetinia, ifl9i "81---= 
ve ltaıyan" lnsilis filo~ ..... .....,.. 
kin hadiaeler çıkın•--• i.m. 
karar verdijindcn emin ıiW 
tedir. Ve niharet, bütla aluılar 

ela, ek°"°. fi"OıWMM " ...... 

tahuW tMh~ --~ ... -
•nlap11a serçokhteoek ıiW ıö 
tedir. 
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ava tel1likesini Amerikadagrevler 
bHen ··yeler Vaşington. 21 cA.A.) - ı, bakanı, 

Anka Bitümlü kömür madenleri işçilerinin 
·ııı b" ra, 27 (A.A.) - Hava tehlike- gündelikleri hakkına bir anlaşma mil 

9
,, ılen üyeler: zakeresinde bulunmağa memur ko • 

.!4'>ııo Esat Cansü 20, 9241 Adil 24, 1 misyonun, 400,000 amelenin son ıa -
ey7 Parseh 24, 9243 Salih 20, 9244 HU • manlarda başhyan grevini sona er -

tır ~ 20, 9245 A. Mustafa 21, 9246 A • dirccek bir kotarma yolu bul dutunu 
r"20 

9247 Yorgi 20, 924 Samuel Be- bildirmiştir. 
tian~ 9249 Elamon 20, 92.;o Niko O. Vaşington, 27 (A.A.) - Vir~nf f .. 

et 20, 9251 Pasih 20, 9252 Ah • !inden ba ka yerlerde linyit trevf btt-
2.)S 2z, 97.:>a Mustafa 20, 9257 Avni 20, miştlr. Virgini'de patronların son c!a
't' Abdurrahman Hullısi 20, 9259 Zc kikada aralarındaki anlaşmayı fmza

f 2s?"a M~cit 2:;. 9260 Servet Yesari 20. lamaktan vaz geçmf~lerdlr. 
26.1 .ı\,·nı .20, 9262 Kamil lnoğlu 20, 
o 

9
Jb_rahrm Gülpınar 20, 9264 Rifat 

' ~G;, llafö: BoyacıoğJu 20. 

e~oslovaky da Lehistan 
c ' • 
•erıne yapılan muamele ,. . 

tad a.r O\'a, 2:7 (A.A.) - Silizya Yoy
le/sı Bay Grnzynski, Lehistan fzcf. 
~1

1 ~Şkanı sıfntile Londra arsıulu • 
der ızciJlk birliğine bf r mektup gön

t ~cı~;e.k Çekoslo,·nkyndaki l~histan 
Drot ~ıne Ynpılnn f cna muameleleri 
fyo es1? etmiştir. Bu mektupta deni-

r kı' "B 'b' 11 ' 'l'k arsı · u gı ı usu er, ızcı ı ye 
'ttrı;1hı al knrde~lik ideallerine ay -

r.,, 

lngilterede kömür maden
Jeri kapahhyor mu ? 
Londra, 27 (A.A.) - l\lorntnr Pe>5t 

gazetesinin haber aldığına göre Gal 
memleketinin güneyinde bulunan bir 
çok kömür madenleri istlhMllerlni 
durdurmak üzeredirler. 

lngilterenin ltalyaya çıkardıiı ka
mUr normal zamanlarda ü~ milyon ol 
duğu hn!de İtalyan mÜ§terilerfn kö • 
mür hedelderini ödeyememeleri yü -
zünden bu çıknt yarı yarıya düşmüş· 
tur. 

Ruzvelt gezide 
~ Vaşington, 27 (A.A.) - Bay Ruz -

' lt olonya tr ansatlantiğjni velt, dün bfrle~ik dnletler toprakla-
al · ? frnda bir geziye ~ıkmıgtır. Bu gezlyeı 

:n Ya müsadere mi etti büyük bir önem verilmektedir. Bay --------------'"-----------------------------"ııı oma, 27 (A.A.) - Polonya hcsa - Ruzvelt, bu gezi ~ırasında dört söy · 1-..-----~.__..._ ...... __________________________ ......, ____ .,_ 

ta al İtalyan tezgahlarında yapılmak- Jcv verecektir. ısta n bul 
taı ~ an trnnstatlantik vapurunun 1 . !1111-----------.. Evkaf MUdürlüğü llAnlerı 

o~a hükumetince müsadere edildiği Göz Hekimi .....ı~E-r-zakı---n-----S-.-M-ikt-a-rı--..l'!""l-k-t-em-in-a-t--·~J'~a"="'h-m=-i=n=e-:d~i-=====T==a=n=";.h:======-G==an==-~S~a-a-t~E~kail~. ~t-
ı tcıkt:. çıkarılmaktadır. Bunun aslı ı Dr. Şükrü Ertan cinsi Kilo Gram len fiyat lllt l:tkll 

d' At sıu usaı füze 
Baballi. Ankara caddesi No. eo / Lira Kurut '"- J 

Telefon: 22688 _......___ ---- ---- -

ı 1 \'anında bir çekilme 
tet C~n'!vre, Z7 (A.A.) - Uluslar sos
"ane&i· asamblesi arsıulusal tUze di • 
~ti; Üyeliğinden çekilen B. Kellog'un 
koın~ını kabul etmiş, Avrupa birliği 
l?a 8Yonunun vazifesini yenilemiş ,.e 
ka:ı lfcrıiot'yu bu komisyonun baş • 
~llb ığrndn bırakmı~tır. Asamblenin 
·la tıl ettiği bir çok rapor1nr nrasın
Pıı.adntet divanı nizamnamesinde ya-
1 ~n d i iklikl rin tatb"k konma -

Sah aünleri meccanendu .. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliue miltılıaııuıı 

Pazardan baıka günlerde ıa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 

huıusf kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 

Kunı kayıaı , 800 27 45 __ 7~0/.93.S.. P zartesi 
Gaz ' 1000 16,50 r 16,SO ,, , ,, 
Kuru fasülye 2000 21 14,00 i ,, ,, 

ıs de ~~ 
( 

·" "I ı . n ' 
Kepek 3500 9,19 3,50 ,,, ,. ı "1 " 1 Un . 1000 ' 9,00 12,00 111 ,, ,. " 

Nitasta .· 350 4, 7S 18,00 ,. , ., \ ) 11 
1 

91 .,. 

Vakıf Guralia hastanesinin 936 - Mayıı -~iİi;y~Unc kadar ilidyacı olan yulCa.rC!inevi Ye töUrta;.. 
rı yazılı 6 kalem erzak iıtekli çıkmadığından eksiltme on gün uzatılmıştır. ihalesi 7 - 10 - 935 P ... 
zarteıi gilnü sa:ıt on beştedir. Tahmin bedeli ve ilk teminatları yanlarında yazılıdır. Ekailtme İstanbul 
Evkaf müdiıriyeti dairesinde toplanan idare encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye ghecekler 935 yım a ''nrdır. 

F'ransada ha\la ordusu 
l.ıcı l>~r~s, 27 (A.A.) - Dün general 
lltdt\aın in toplantıya çağırdığı hava 
g~l ~'il. eflcrl konfernnsı, teknik me
çllş~ erın incelenm i Ye bilha a u • 
ttıe:.r~a güven1iğin arttırılması ça -

Muayeneliane ve ev elefonu 
Ticaret odaar ve 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü tnru!desine göre ellerinde 6uhme.n be1ıelerle 22396, yazlık telefonu Kandilli 

------------- Ticarethane namına işe girecelı:lerin işbu kanunda yazılı tartlar içinde Noterlikten alınan '9eklletna• 
Yurttaş melerle eksiltmıeye girebilirler. fsteklilerin yazılan gün ve saate kad'r teminatlarmı Evliaf veznesine ya· 

Yerli mallarının yabancı malların- tırmaları ve eksiltme şartlarını almak ve görmek üzere Evkaf Levazım idaresine ge)meleı:I, KS~7)) 
dan i)i olduğu yerli mallarının ya • 
bancı mallardan ucuz o1duğu ve ni· 
hayct yerli mah senin malın olduğun
dan daima onu al. )h,.ı_ •nın aranılması ergesini kovala

q~ta 'd• 
l '· Ulusal ekonomi ı·c Arttırma Kurumu 

lstanbui Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen 

değer 

Lira 

~~k . 
ttltöy: Sakızağacı Kara Mehmet ıokağı eski 6, yeni 8 

!\la sayılı evin 1/4 payı. 
1ltıPCl}b.: Süruru mahaUesi Mevlevihane sokağı eıki 52 -

l\ıtllıc 52 M. yeni 80 - 82 sayılı ev ve dükkanın tamamı. 
thatun: Manğasar ıokağı eski 55 .. 55 M. yeni 61 - 63 

~ltl1 ' tılı ev ve dükkanın 1/ 4 payı. 
erhaıun: Yenitehir Kaya sokağı eski 105, yeni 123 ıa-

563 

1500 

133 

93 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya 

çevrilmesi mukan-cr bir adet avize bir 
adet soba çini maa boru sandalya, masa, 
kanepe, koltuk, piyano, vesaire 4/10/ 
935 tarihine müıadif Cuma eünü aaat 
10 dan 12 ye kadar Kuzruncukta Dtte 
içinde 1/3 No. lu hane önünde aablaca
jmdan talih olanlann yevmi mezkiırda 
hllZI1" bulunacak memunına müracaat 
eylemeleri ilan olunur. V ı (9292) 

ZA Y1 NOFUS KACIDI 

26 Eylul 935 Pertembe günü Balat -
taıı 1 atanbula ıreHrken çocuğumun nü
fuı kiiıdı kayboldu. Bulan adresime 
ıetirdiii takdirde memnun edilecektir. 

1 - Beyoğlu, Kaınerhatun Kızılcık: So. 26 No.b liane.! 
2 - ,, Pangollı, Cedidi ye So. 77 No.lı liane. ~ 

3 - ,, Pangahı, Cedidi ye So. 79 No.lı hane. ....___ 
4-
5-
6-
7-
8-

" ,, 

,, 
,, 

Panga1h, Cedidi ye So. 81 Numaralı lian'9. 
Pangallı Firenk kilisesi So. 1 numaralı hue. \. 
Pangalli Firenk kilisesi So. 12 numaralı liane.1 
Pangaltı Firenk kiliıcsi. So. 14 numaralı liane..

1 

Pangaltı Firenk kilisesi So. 16 numaralı hau. 
r 

9 - ,, Pangalh Çayıl' S o. 89 numaralı hane.. 

10 - ,, Pangaltı Çayır So. 87 numaralı liane. ~ 
11 - ,, Pangaltt Çayır S o. 91 numaralı hane. · 

12- ,, ,, Çayır So. 93 numaralı hane. 
1 

13 - ,, Pangaltı Çayır So. 95 numaralı hane. ı 

14 - ,, Pangdtı Çayı-: So. 97 numaralı hane. - ... 
15 - Taksim, Sıraselviler, Sirkecimustaf& mescidi avlusun"da 3 · 

. 

~t h Yılı arsanın 1/2 payı. 
lllutpaıa: vulıncı hanı üat kat eski yeni 22 &ayılt oda· 

Jıutiik nın 2ı 4 payı... 225 
dere: Büyükdere caddeai eski 28, yeni 41 . 41/1 ıa· 

• Ve (9291) 
Calata Selanik Bankasında 

JakDaaa 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

D'Ulllaralı ev. ı 
16 - Beyoğlu, Pangalt:, Çimen So. 100 numaralı ev. 

8ul'ii.k Yılı bostanın 36/ 64 payı. 950 
l\11,dık'~ere: Hopsi sokağr yeni 3 sayılı evin 36/64 payı. .._ 1465 
l<adık~Y: Caferağa Ruten ıokağı yeni 10 evin 3/S payı. 648 
auNkoy: Cafeıağa Ruıen ıokağı yeni 12 evin 3/8 payı. 844 

ada: Cami mahallesi Tepeköy mevkii yeni 10 aaydı 
Üskİ.i\l evde bulunan eı ya. 
l\ll~ğu ar: lcadiye mahallesi Tatçı ıokağı eski 5 yeni 9 eT. 

~uk: İcadiye mahallesi Aranik sokağı yeni 20 sayılı 
'0111,Üd arsanın tamamı. 

22 
626 

38 

Otmanlı Bankası giJeleri, 1 Birinci 
tetrin 938 salı gününden itibaren yeni 
bir it'ara kadar, aıağıda yazılı ıaatlcrd 
açık bulunacaktır: · 

1 - Galata Merkezi ile Y enicami Şu 
beıi. 

Adi günlC'l'de: Saat 10 dan 16 yaka-
dar. 

Cumartesi aünleri: Saat 10 dan 12ye 
kadar. ar: Selarui Ali Selamıız caa desi eski 308, yeni 272/1 

O 2 - Beyoilu Şubeıiı 
•ldid ıayılı dükkanın tamamı.. 900 Adi günlerde: Saat !Odan 12 1/2 ye 

ar: lcadiye Kahya Serkis ıokağı eski 14, yeni 22 aa- , kadar. Saat 14 den 16 ya kadar. 

17 - Kadıköy, Oımaıınöa, Feri diye So. 19 numaralı n. -... 
18 - Çcngelköy, Yenimahalle, A bdiefendi So. 3 numaralı ev. 

19 - Taksim, Sırasel\'iler dükkS.nlar üstünde 92, 94, 96 No.lı Uç oda 

20 - Taksim, Sirkeci mescidin mahfelinden hölünmUa 
" nç oda. 

21 - SütlUce, Mahmıvlağa, Fill poz So. 43/41 numaralı ev • .ı 
22 - Sütlüce, ,, Filipoz So. 33/;43 numaralı ev. 
23 - Sütlüce ,, Filipoz So. 33/45 numaralı ev. 

Yu~arda yazılı malu•ller 936 - senesi Mayıs bitimin~ C!enlü ki. 
raya verEmek üzere açık arttırma,t a konmu~tur. İstekliler 30 - Ey · 
lul - 935 Pazartesi günü saat 15 e denlü Evkaf Müdüriyet1nde Vari 
dal kalemine gel~eleri. (5732) 

Su;-ijk Yılı evin tamamı. 500 Cumartesi rünleri: Saat 10 dan 12 

au;-uk Çarı1 = Çuhacı hanı aıt kat yeni 13 dükkanın 3/4 p&yt. so ,,. kadar. Güzel San' atlar Akademisi Satın alma 
Cedik çarı: Ç~hacı hanı üst kat yeni 5 dükkanın tamamı. 120 ............. ~lllllttıııııııııınııııııuıı 

Paı~: Şehsüvar.mahallesi Kilise ıokağı eski 31, yeni Operatör - Ürolol!' Komisyonu Başkanlıgv ından : 
A:rrı 7 sayılı evın 1/4 payı... 600 D M h AJ• . . . 

ll\r\Jtköy: ,\yanof · k ğ k' • 2 2328 r e met 1 Akademinin 682 lira bedel k e§ıflı tamıratı 30 - 9 - 935 Pa-
rı so a ı es ıyenı arsanın tamamı. • · 

'Yukarda .. .. • •• zart~si günü ıaat. 14 de. ı>a~arlıkla ~ ptırı.l~c ktır. . Şa~tnamr.~' . keııf 
kadar . yazılı mallar 25 - 10 - 935 Cuma aunu ıaat 14 de Bevlıye mutehassısı vesaıre Akademi ıdareamden bede Isız verıhr. lsteldı!erın 5~ lın. te• 
)'edi hu~~n ı>ara ve açı~ art~ ile ıatdacaktır. isteklilerin yüz.do Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 minat akçasiyJe birlikte Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebecili-
~t~ı pey akçel~rıyle Jiaftanm Sah ve Cuma günler; idarede ,.. ,,...,,,r«lllr.wtlJllllllUJ~BullflD ğinde toplanan Komisyonda bulun.malnn. {5~86). 

18.bf konuıyonuna m"Uracaatları. (5943) 



ABONE ŞARTLARI: 

Memhket:Sm.WS. 
Yabana yerlere 

PQ8t& blrllttne J 
gfrm.lyen ~rlere} 

!'ıllılr 

'180 
Ul80 

1800 

ı iLylJk Aylık 

236 110 
fOO 180 

J'Orldyenln ber po8ta merkez!Jıde KUB17Na abone yazıhr. 

YAZI VE YONETl!tf YERi: 

l•taDbul, Ankara c:addeat, l VAKU yurdu) 

(ldare: 2f870 
feleton l Yazı "ler1: 2f879 

I'" TelgT&f adrem: KUHUN letanbuJ 

~ta kutmu No. fe 

________ p-, ______________________ ..._ ____ , ___________________ _. _________ ==-----------------·-----------------_,-----------------------------------------------..-.--------------

-
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mı H A s ım Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler da~ıta~ 

· !~I K A ·L M ·ı N Iİı Büyfikk Eaşayri~ cepfyye~~gosu 
Hii llU &1121935 de çekiliyor. 

llij! sat.!2!:~s~frılara karşı · H ikramiye: 15 400 Lira 
lstanbul, Mevdaocık, Atabey ban No. 30 • 35 Hli 
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lstanbul Limanı Sahil Sihhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan : Maliye Vekciletinden: 

Merkezimiz için bin ila iki bin teneke benzin kaoalı zarf uıuliy-
le ıabn alınacaktır. 

A-Tahmin bedeli çift teneke 920 kuruıtur. 

B - Şarbıameler Merkezimiz Levazımından parasız alınır. 

C - Ebiltme 18 - Birinci tetrin - 935 Cuma günü saat 15 de 
Galatada Kara Mustafapaşa ıoka ğında İstanbul Limanı Sahil Sıhhi
ye Merkezi Satınalma komisyonun da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf u ıuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat para aı 690 liradır. 

F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasından 935 ıeneaine 
ait vesikalarını göstermeleri ıarttır. 

G - Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar teklif mektupları· 
nı mühürlü olaıak komisyona vermeleri lazımdır. (5996) 

Düşkünler ~vi Direktörlüğünden: 
Sıhatti tam, ya!ı otuzu geeç mit olmamak, ıütü altı aylıktan zj. 

yade olmamak, vereceği aütün çokluğuna göre ayda yirmi bet ve yir· 
mi .dciz buçuk liraya kadar ücret verilmek üzere ıüt neneler lazım· , 
dır. Çocuğu olanlar gösterildikten sonra götürmek üzere beraber 
Düıkünler evine getirsinler. (5986) 

Türk Hava Ku:rumu 
Büyük PiYaogosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca : 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
litalık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır .• 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma k~misyonundan : 

Orbeği ve evsafının t~mamiyfo aynı olmak gereğiyle ~2300)met 
re kıfhk elbiselik kumaş 30/9/93~ pazartesi günü saat (10) dJ 
Jandarm!l Genel Komutanlığı ku ı ağında kapalı zarf usul~3 le satın 

alınacaktır:. Kumaıın bn -metre .. hne (2S5) kurut değer \:Jiçilmittir. 
lıtekliler eksiltme aaatinuen • bir ıaat önceye kadar 2490 ~~yılı l<a 
nunun (2, 3) cü madde:t.rindeki belg~lerle (439) lira 88 ı kurutlu\ 
vezne makbuzu veya b~ı.ka mekb bunu havi teklif mektup 
)arını komiayona 'erilecekti r. Örneği korniş'.\ ı.mumuz -
aa ve latan bul Jandarmıt muaye.ı e kurulununda her gün görecek 
leri ve ıartnamesi para&•7 olduğu. (2533) < 5488) 

Kırıkkalede Gurub Müdürlüğü 
Binası inşası : 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden

1 

Keıif beleli (12114) lira (S 7) kuruı olan yukarda yazılı inıa

at 'Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca· 

17 - Birinciteşrin - 935 tarihinde Pertembe günü saat 15 de ka

palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (61) kurut mukabilinde Ko

nU.yondan verilir. Talipierin muvakkat teminat olan (908) lira (60) 
kurup havi teklif mektuplarını mezkur günde ıaat 14 e kadar Ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazılı vesaikle m ua.Yven szün ve saatte KomisyP--. 
Jl)üracaatlarL .(5886) 

Eski Gümüı Mecidiye ve ak ıamının 1 Şubat 1936 tarihİll 
itibaren herhangi bir kıymetle mü badele vasıtası olarak kulla 
yacağı ve bunun hili.f ma hareket edenler hakkında da tak bat 
pılacağı 2257 No. lu kanun mud· hince ilin edilmiıtir. Müd 
hitamına az bir zaman kalmıı ol masına mebni halkımızın yedi 
mevcut bulunan eiki gümüt paralarının gerek vergi borçlarına ted 
edilmek ve gerekse ilin olunaıı fi atlar üzerinden tebdil ettiril 
için Malsandıklarına müracaat etmeleri tekrar ilan olunur. 

2743 '(593"1' 

Para parayı 
~ ÇeKer ••. 

§,. iŞ Posta T. T. Levazım MiidürlüğündeJ1 

~ KUMBARASl'na 
~ Sahip Talihliler 

ilk teşrin 

kurasında 
207 kişi 5000 
lira ikramiye 

alacak 

Bfr,lncl ikramiye 

1000 lir,a 

ikinci ikramiye 

250 lira 

10 klflY• 100 erden 

1000 lira 

20 klflY• . SO ••rden 

1000 lir,a 

· 175 kl•IY• 10 ardan 

1750 lira 

• • Denızyolları 
ıŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade 

=•--Han teh•fon: 22740 --•I 
Trabzon Yolu 

KARADENiZ Vapuru 
Eylul CUMARTESi günü aaa 
20 de HOPA YA kadar. (5929) 

Posta T. T. Fabrikuı için lüzum görülen 4250 lira muh 
men kıymetli bir tane Gravur ve Pantograf makinesi 6/ lkinci t 

rin/ 935 tarihinde saat 15 te açık eksiltme ile ıatın almaca 
isteklilerin mezkilr tarihe rastlıya n Çarşamba günü :r:ıuayyen •'' 
319 liradan ibaret muvakkat temi nallarını idare veznesine yatır• 
alacakları makbuzlar ıartnamede iıtenilen vesikalarla birlikte P 
T. T. Umum Müdürlüğü oinaıında ki ıatın alma komi11yonunda bu 
maları li.zımdır. Bu baptaki p.rtn ame Ankarada Levazım müdÜ 
ğünden İstanbulda Levazım Ayniyat Şubesinden he:r gün paraııı 
}arak verilir. (2684) (5992) 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
~ Ttırklyedekl Şubeleri: 

I
~ Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

1. SelAnik. Attna. Pire 

-- Her nevi Banka mu;el4tı. 

oıııeı neıirıallırı ıe liıınıırı iıletme Hmım i~nreıi uıııın 
Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 

de 250 kiloluk lıaıkül 24 - 10 - 1935 Perıembe günü ıaat l 
dn kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında ıatın alınac• 
Bu İ!e girmek istiyenlerin 408.30 liralık muvakkat teminat venı> 
ve kanunun tayhı ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuııi..,. 
lunmadığına da~ .. beyanname ve tekliflerle ayni gün ıaat 14,? 
kadar Komisyon reisliğine vennel eri lizrmdır. Bu ite ait ıartnadl 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde 
raarz olarak dağıtılmaktadır. (5815) 

D. D. numaralı 1ıidi! • dö nüı yolcu tarifesinin Eylul 93S 
84 

nunda bitecek olan mer'iyet müd deti, BirinciKi.nun 935 sonun• 
dar olmak üzere veı- ayni ıartlarla üç ay daha uzatılmııtır. 

(2733) (5888) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden 
Gidiı Geliı Tam sile 

I. ci mevki il. ci nıef 
1 - Köprüden Kınalı ve Burgaza 27,50 • 20 

T i F Q B i L 2 - Köprüden Heybeli ve Büyük adaya 30 22 
--• •-- 3 - Büyükada ve Heybeliden Köprüye 30 22 

Dr. iHSAft SAMI 4 - Burgaz ve Kmahdan Köprüye 27,50 20 
fifo ve paratHo hastalıltlınna tutul Ekonomi BaJranlıgvınca iki ay irin tatbiki tasdik edilen tensi 
mımık için ağızdan alının 1Ho hap- 3' 

landır. Hiç rıhatsızblr vermez. Her Adalar Ücret tarif esi ve ilgili iıke leler yukarda yazılıdır. Teıı 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr yalnız gidi§ ve dönüş tam biletlere münhasırdır. Bu tarifenin 

1 

bl 
Te.u.inievv.el - 93.Ci ta.r.i.Jüanen ili haren tatbikine baılanacaktır 

ı ASIM ı; - V AKIT matbauı 
Neert,at cllrelffifrtı: BefOc Ahmet sn~ I (5984) 


