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Kısa Harici Haberler 
* İspanya sol cenah burjuva liderle

ri, başbakana verdikleri bir notada han
gi §artlar dahilinde seçime iştirak ede -
ceklerini bildirmişlerdir. Bu şartlar 
1un]ardır: 

* Polonyada Wilno'da bir tren yol -
dan çıkmıştır. Bir kişi ölmüş ve otuz 
kişi yaralanmıştır. Bunlardan ekseri -
sinin yarası tehlikelidir. Rayların cı -
vatalarr çıkarılmış olduğundan bu İ§te 

bir suikast olduğu zannolunmaktadır. 

Tarih, Dil ve Côjralya Fakiiltes 
Krallığın devrilmesinde amil olan 

belediye meclislerinin iş başına getiril-' j 
mesi, hükC\metin seçimde bitaraflık 

muhafaza etmesi ve teşkilatı csasiyece JI 

musaddak hüriyetlere tam surette hilr-

* Geçenlerde Lwow (Polonya) da 
kapanmış olan bir matbaanın müstah -
demini, binayı terketmekten imtina et
mişlerdir. Bunlar sekiz gündenberi aç-

Atatürk' ün şereflendirdiği bir 
met olunması. l 

* İngiliz - Alman cemiyetinin ilk 
içtimaı yarın Berlinde yapılacak ve iç
timadan sonra, Londrada kurulan İn -
giliz - Alman cemiyetinin azalan kabul 
edileceklerdir. 

lık grevi yapmaktadırlar. 
"'Paris 9 (A.A.) - Bank de Fran-

törenle açıldı 
sın iskonto fiyatı yüzde beşten dörte "M ) 
indirilmiştir. 1 ut uyuz ve 

* Londra, 9 (A.A.) -Casuslukla it-
bunu da Büyük Kurtarıcımıza borçluyuz, 

* Fransada avukat Desbons .3.rafm
dan yapılan talebin temyiz mahkemesi 
tarafından reddedilmesi üzerine, say
lavlar, kuruluna bir proje vermişlerdir. 1 
Bu proje, avukatlar hakkında verilen , 
ve avukatlann namus ve şerefiyle ala
kadar olauyan disiplin cezalan için u
mumt bir affı istihdaf etmektedir. 

* Arjantinde genel grev dün akşam 1 
saat altıya kadar sürmüştür. yeni taş- . 
kınlıklar olmuş ve vagonlar yakrlmış- ı· 
tır. 

Garb cephesi kumandam mi -( 
ralay İsmet Bey (Başbakan lsmet 
!nönü) 24, 4 ve 11 inci piyade frr
kalan ve ikinci süvari grubundan 
mürekkep küçük bir kuvvetle Yu· 
nanhlan İnönü civarında karşıla· 
dı. Daha evvel, Eskişehirle Boz
oyük arasında İnönü köyü civa -
nnda bir mevzi ha·.zırlanmıştr. 

lnönünde ancak 6000 piyade, 
50 ağır makineli tüfenk ve 26 top 
toplanabilmişti. Yunanlılar üç mis 

ham edilen Atman Gocrtz'in davasının Ankara, 9 {Hususi) - Tarih,, 
4 şubata bırakılması talebi kabul edil- Dil, Coğrafya fakültesi bugün bii 
miştir. Müttehem, hapishanededir. 

yük törenle açılmı§tir. Açılma tö· * Graçda ve Yuğoslavyarun muhte-
lif yerlerinde kuvvetli bir zelzele his- reni Halkevinde yapılmı§tır. 
sedilmiştir. Deprem Yuğoslavyada, Cumurreisi Kamô.l Atatürk sa
Hamburg ve Laibahda da hissedilmiş- at 15,30 da localarına girdikten 
tir. sonra törene istiklal marşiyle baş 

* Japonyada müthiş soğuklar bat - landı. 
lamış ve hararet sıfırdan aşağı kırk Kültür Bakanı Saffet Arıkal' 
dereceye düşmüştür. 150 kadar Renge- nutuklarını okudu. Kültür Baka _ 
yiğin kurtlar tarafından boğumu§ -
tur. 

etrafında srmsrkı toplandı. Türk 
milletinin bütün kabiliyet ve kuv
vetlerini ruhundaki ateşle bir a. 
raya toplayan ve harekete geti ~ 
ren büyük kahramanın idaresin
de, milli ordu, bir çok zaferler. 
daha kazandı: İkinci İnönü, Sa • 
karya meydan muharebesi, en ni
hayet vatanı büsbütün kurtaran 
Büyük Taarruz ve Başkumandan 
meydan muharebesi. 

nı nutkunda demittir ki: 
"Vatan toprakları kurtarıldık. 

tan sonra ve yurt içinde yepyeni 
bir sosyal düzen kurulduktan son
ra, vakit geçirmeksizin kültür İJİ 
nin ele alınması gerekti. Birkaç 
yıllık uğrtJ§ma sonucuncla, tarihin 
en karanlık kö§elerini aydınlatan 
hakikat bulundu. O hakikat şu -
dur: 

Dünyada yüksek kültürün ilk 
befiii Türk ana yurtlarıdır ve o 
kültürü kuran ve bütün dünyaya 
yayanlar ela Türklerclir. 

Arkeoloji irdellerinin her gün 
bir kat claha aydınlattığı bu haki
kat artık bir ipotez •ayılmak dev
rini çoktan geçirmiftir. 1929 yılın
cla Atatürkün kurmuı olduğu 
uTürk Tarih Kurumu,, Türl.. 
tarihinin ana hatlarını çizm~ 

ve ondan, bugün ohularımız 
ela öğretilen tarih kitapları çık -
mı§tır. Bu eserler ve tarih kuru -
munun geni§ irdelleri, bize, dede
lerimizin hangi sebepler alhnda 
Orta Aıyadan göç etmek zorağı 
karş11ında kaldıklarını, ve orada 
yarattıkları kültürü Çine, Hinde, 
Mezopotamyaya, Mısıra, Anado -
lumuza ve Avrupaya ve diğer fa
ra/tan da Amerikaya nasıl yay -
dıklarını, bütün belgeleriyle açık· 
ça göstermektedir. 

Bugün, mutluyuz ve bunu da 
büyük kurtarıcımız Atatürke borç 
luyuz. 

Arkacla~lar, Atatürk, tarih Uji-

ne bir düzen verdikten sonra kül 
tür varlığının ikinci bir temeli o 
lan dil i§ini, önemle ele aldı ve B 
ne kutlu eliyle, Türk Dil Kurumu 
nu kurdu. 

Orta Asyada kültür kurmuı r: 
bunun dünyanın be§ bucağın 

yaymı§ bir ulusa, çok tabiidir ki 
yarattığı kültür es~rlerinin acl• 
ve bu eıerlere bağlı likir siıtem 
lerini, birlikte götürmÜ§ ve içleri 
ne girdikleri uluslara da yaym•! , 

hr. Bu fakültede, Gii.nef - Dil te~ 
rmni de kapıayan Türkoloji v 
bu irdellere eleman olarak Sümer, 
Akat, Eti gibi kadim ön Agya dil 
/eriyle Çince, Sanıkritçe, Grekçe 
Latince okutulacak ve ayrıca bu 
günkü Almanca, F ransızça, I ngi 
lizce, Macarca, Rusça gibi YQ'fı . 
yan diller de öğretilecektir. Ayni 
zamanda bu fakültede coğrafya 

bilgisi öğretilirlıen, Türkiye coğ • 
ralyaşı irclelleri esas tutulacakhr~ 

li bizden daha kuvvetli idiler. [ 
9 Ye 10 kanunusani 1921 gün • 

'ledlt • 

Türk milleti, 10 kanunusani 
1921 denberi geçen 15 seneye if
tiharla bakabilir. Lozanda bütün Babeş ilerlemesi ve ita yan 

bombardımanı devam ea yor 
• 

• Povrl. 

Londra, 9 (AA1}°- dün.ya .. 
ğan kuvvetli yağmurlar yalnız İ
talyanları deyil, Habetleri de ra · 
hatsız etmittir. Yağmurlar höv ~e 
devam ettiği müddetçe Hahe,Ier 
şimal ordularını şimdilik güçlük
le takviye edebileceklerdir. 

İtalyanlar, Makalleye cenub -
dan yirmi kilometre kadar sokul-

maya muvaffak olan Habe§ kuv
vetlerini dağıtmış ve geri çekil • 
.meye mecbur etmiştir. Bu kuvvet-
ler, Amba Aradam yakininde bu 
lunan yüksek araziye kadar iler
leyerek siperler kazmaya ve tel I 
örgüleri arasında yerleşmeye baş- ı 
lamışlardır. Habeşlerin burada 
makinah tüfenk ve timdi ellerin-1 
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Anadolu ve Pars ajanslarının birleş
mesi iki dost milleti biribirine daha 

çok yaklaştıracaktır 
Birinci lnönü muharebesini gösterir kroki. (Oklar Ankara, 9 (A.A.) _Anadolu! 

düıman taarruzunu gösteriyor). ve Pars ajansları arasında başlı -
leri Tnnhü mevziinde şiddetli mu- dünya ile Ti.irk tarihinde emsali yan tebiz telgrafla haber servisi 
h:Ü:ebeler oldltı. Yunanlılar, ilk de- olnnyan şerefli bir sulh imzalan- dolayısiyle Ba§bakan Inönü ParJ 
fa~ olarak Aııadolud~ ciddi bir mu- dr. Büyük Muf>tafa Kemalin mem- Ajansınl'\ aıağıdaki beyanatı 
kavemet karşısında bulundular. le kette tahakkuk ettirdiği politik, vermeg~ e Anadolu Ajansını me -.. ~ 
Ve kolay Kolay muvaffak olamı· sosyal, kültürel inkılab ve ısla - mur etmiılerdir. Bu beyanat dün 
yacaklarıru anlayınca 10 - 11 ka - hatla millet yükseldi, cihan mil - akşam telsizle Tahrana verilmiş -
ıiimuS:ani 1921 gecesi kaçtılar. !etleri arasmda layık olduğu mev- tir: 
11 kanunusani sabahı, yanında kii aldı. Memleketin her tarafı. "Pars ve Anadolu Ajansları
ÜÇ .. zabitle Otlubaliden Çukurhi - demiryollarla birbirine bağlandı. nm, iki memleketi yenı bir rabıta 
sar demfryolu istasyonuna gelen Vatanın her köşesinden, her ova· ile bağladıkları bugün, benim için 
İsmet Bey, düşmanın şidtdetle ta· sından bir fabrika yükseliyor. hakiki bir sevinç günüdür. 
klbini emretti. Kahraman ordumuz, donan - Benim gibi, iki memleketin cid-

Gedustan Kütahyaya saldıran mamız ve hava kuvvetlerimiz di ve samimi dostluk bağları ile 
asi Etem kuvvetleri de 61 inci fır- Türk vatanını, her türlü tehlike- her gün birbirine daha çok yak -
ka kumandanı kaymakam lzzettin lere karşı, Atatürkün Başkuman - laımalanm ve birbirini tamaınla

mak için daima yeni bir vasıta 
bulmalarını, derin bir kanaate 
müstenit, salim bir 3İyaset sayaıı
lar, ajanslarımızın beraber çalış 
masından çok hizmet ve fayda u
macaklardır. 

Yüksek ve derin evsafını ya -
kından tanımakla mübahi olduğu
muz büyük ve muzaffer bir hü ~ 
kümdarın rehberliği ile her gi.in 

yeni bir terakki hamlesi gösteren 
büyük İran milletinin yaşayışmC\ 
ait malfunatı almak, Türk millet; 
için bahtiyarlık olacaktır. 

Pars Ajansına, ilk irtibat gü -
nünde olan bu sözlerim, Iran mH
letine Türkiyenin muhabbetlerini 
ve selamlarını ula,tıracaktır.,, Bey (Ordu müfettişi General tz - danlığrnda e~1~iyetle koıııyacak ka ı----~-

zettin) tarafından püskürtülmüş dar kuvvetlıdır. di, bütün çalışma sahalarında Akd . d 
ve dağıtılmışlardır. Asilerin baş - Türkiye cumuriyeti, Umumi doğru yolu gösteren odur. en iZ 0 
ları, Yunanlılara sığındılar, lıu harptan sonra Balkanları ve he - Bugün de, Şarki Akdenizde ve F 1 ·r d 
mel'unlar, hala memleket hari - men bütün dünyayı sarsan dahlli Avrupada karanlık bulutlar do - ransız _- ngı ız yar ımı-
cindte vatan aleyhine hiyanet ağ- karışıklıklardıan, mali ve iktisadi !aşıyor. Bu uzak tehlikeler, mem- nın ıl k tahakkuk U 
lan örmekle meşguldürler. felaketlerden masun kalmış mes- leketin hepsinden muzaffer çık • Roma, 9 (A.A.) ~ Lavoro Fa 

Kazanılan zafer pek büyüktü: ud memleketlerin başında gelir. tığı buhranlarla asla kıyas edile· şista gazetesinin Paris muhabiri, 
Harici düşman, Anadoluya ayak Bunları, Atatürk'e borçlu ol - mez. Frans.İz ve lnıgiliz filolarının Akde 
ba..~lıdanberi ilk defa olarak mil- duğumuzu bütün dünya önünde Büyük Atatürk, şimdiye kadar nizdeki hareketleri hakkında şöy 
li ordu önünde kaçıyordu. Dahili söylemek her Türk için hem bir olduğu gibi, gelecekte de, Türk le yazıyor 
hiyanet cephesi de yıkılmıştı. vazife, hem de bir zevktir. milletini en doğru yoldan: en e • Şurası muhakkak ki, Paris ve 

Bütün memleket, zamanımızın Birinci tnönünü, kt'i• zaferi A- min bir surette terakkiye ve re fa- Londranım resmi me.hafili, bu te -
en tecrübeli k-umandam ve en bü- tatürk kumandasında kazandrk) ha ulaştıracaktır. sadüfe herhangi bir tehdit mahi -
yük tfovlet adamı Mustafa Kemal memleket onun sayesinde yüksel- B. O. yeti vermemek için aralarmda an-

de bulunan topları yerleştirereıi 
İtalyan ileri hatlarını tehdit et ~ 
melerinden korkan İtalyanların 
bir kaç ııaat süren §İddetli bir boııt 

r 

balama neticesinde Habeş siper~ 
leri yıkılmış ve Habeı kuvvetleri 
cenuba çekilmeye mecbur edil .. 
mittir. 

Açık saylavlıklar jçin 

Parti namzetleri 
Ankara, 9 (A.A.) - Aydın 

say!av1 Abidin Özmen, Diyarbe • 
kir saylavı Zekai Apaydın, Er.ıu 4 

rum saylavı Tah3in Üzerin istifa• 
ları Çankırı saylavı Sami Çölge :. 
çen, Çoruh saylavları M. Ali O .. 
kar ve Ömer Fehmi Noylan ve Er• 
zurum saylavı Necip Asım Yazık· 
sız ve Zonguldak saylavı Celal 
Sahir Erozanın ölmeleri üzerine 
boıalan Aydın saylavlığrna eski 
garp cephesi sıhhiye reisi Doktor 
Hulusi Alataş, Diyarbekir saylav· 
lığına eski genel ispekter lbrahi~ 
Tali Öngören, Çankırı saylavlığl• 
na emekli öğretmen Hatice Özce"" 
nel, Zonguldak saylavlığına eski 
Erzurum saylavı Raif Dinç, Çoruh 
saylavlıklarına emekli yüzbaşı Ih· 
san Kurtkan, eski saylavlardaıı 
llyas Sami Muş, Erzurum sayla\t· 
lıklarına emekli general Pert8'f 
Demirhan, Üniversite profesörle 
rinden Dr. Saim Ali Dilemre p.lt' 
ti Genbaıkurca parti namzetleri 
olarak onaylanmışlardır. 

Sayın seçicilere bildirir ve bı*" 
litirim. . 

C. H. P. Genel Bcqkcın vekilt 
l. INôNO 

laşmışlardır. Bu, Fransanm ln~il• 
tereye verdiği karşrhklı yardım te .. 
mina.tmın ilk tahakkuku zevahiri· 
ni göstermesine mani değildir.'' 
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nı . ., l 
l ıı.b~~!~.:cng•l•n ıY eni imtihan talimatnamesi talebeyi 

:herler tiınaI c:cphcainde ''KilçUk yağ- b 
1 1 

• ...., • t • k d • ? 

Kahveler ve 
mektepliler! 
Kaç gündür gazetelerde aeı bir 

duyumun ıerpinfileri çıkıyor. Kah 
velerde mektep kaçaklarının ba
sıldıkları, kırka yakın çocuğun el• 
lerinJe iıkambil kağıtları, zarlala 
yakalandı.'ıları ıöyleniyor. 

Ut,, tnevalmln!n batladıfnu, bu ldi~Uk t ge mı eş v 1 ' ) y n r ~~inıur mevsiminin üç hafta ıilrdüğü- en e 1 . "' f :...• • 
u, bu ıene biraz erkence baılıyan bu . 

~.evs1ın •rrasmda ınrekli yağmur yU- Ku··ıtu··r muhı.tı·nde talimatname iyi karşılanmadı 2
unden aakcrt hareketlerin gUçle§tlğini; 

~ilYYıre1erln, mot8rlil vaıırtalann ortalı- iyi ki, bu İ§, günlük gürültüler 
tur. Bu ,eklin bence !U şekilde de- içinde olagan bir mesele gib! güme 

g!tmedi. Gazeteler buna, bir ha· :Y • ştirilmesi lazımdır. 

~ı görememek yOrUnden hareket ede - Kültür Bakanlığı lise ve orta ı 
tn~dii{nl bildiriyor. okuların imtihan talimatnamele -

Bu haberlerden antb:ntızdeki haftalar rinde esaslı değişmeler yapmıya 
~ftnda mUhtm bfr hareketin vukubul- karar vermiş ve bu kararı tatbik 

- lnıyaca.fr anlqılmaktadır. 
Bu durgunluk menim.inden istifade için Kültür Bakanlığından bir im-

• etlerek "1.zfyetl incelemek isteriz. tihan talimatnamesi hazrrlaına l 
• ltaıranıar Habe,istan içinde ilerle _ komisyonu h.'1.lrulmuştu. Komisyon 

~·!e baıtadrklan ı:aman kuvvetleri üç bi.ından bir müddet evvel öğret . 
lrolordudan milte§ekkildi. Fakat ttaı - menlere. sorulan imtihan talinıat
Yt M'ısana limanına mütemadiyen as· namesi nasıl olmalıdır'? Sorgula -
:er.g8"nderiyordu. Bu suretle §imal cep- rma gelen cevaplan da gözönün-

ttinde, belki de bir kolordu daha te- de bulundurarak yeni bir talimat· 
, ~'ltküı ettt BUtUn bu kuvvetler tankl:ır H 

"e ... name proJ· esi hazırlamı~tır. a -,....Y)'arelerlc de milcehhezdi. Halbuki 
~ cephesinde modern orduların ha- ızn·lanan bu projeler biri oı-t& di- ------------
;ec.t!ıı, müsait yollar yoktu. Bu yol- ğeri de lise olmak üzere iki kısmı 

fak o!an talebe kanaat notunda ı 
sıfır da alıa ıınıf geçebilecektir 
Böyle o!masın ve talebenin kop· 
ya etmediğini forzedelim. Yazılı 1 
yoklamalarda hakiki mahimatmın 
numarasını altlı diyelim gene ka
naat notu evvelld gibi hiçe inecek· 
tir. Talebe bu sefer ikinc yazılı 

yoklamadan sonra iyinumara al -
dığı derslere çalışmıyarak o ders
leri ihmal edecektir. Öğretmenin 
talebeyi bu vazjyetten kurtarabil
mesi için elinde hiÇbir vasıtası yok 

• lrdan kırk yıl önce hareket eden aske- dan ibarettir. 
~ bıvvetler, bugünküne nisbetle son Projeler bütün okullara gön -
derece hafifti. O zaman makineleşmi§ derilerek öğretmenlerin fikir-
tliltJiye ve makinele§miş toplar kuUa - k lıw 
l'\1lrtllyordu. leri 5orulmuştur. Ba an ga 

1 I<crvan yollan modern kuvvet • cevapw vermek. üz.ere .. he~~ -1 
1 tt için tamamiyle faydasızdır. İtalyan- kul ögretmenlerı dırektorlerınm ' 
~r bun.a. lrarıı ilssüharekeleri olan Ma- ba~kanlığı altında toplantılar ya-

ltvva ile cephe hattr arasında mükem- parak talimatnamenin türlü mad
~-:'l bir yol yapmağa uğraştılarsa da deleri üzerindıe görü~müşler, 'ha • 
u Yolu henllz tamamlarnı• bulunmı - •ı 1 

Y • '$ zırladıklan raporları da Bakan ık 
u O!'lar. Bir taraftan bu yol üzerinde c:a- imtihan talimatnamesi ha·zı:rlama 
!ıldrğr gibi diğer yollar üzerinde de 

tt}'rctıer sariolunuyor. Fakat bahar komisyonuna göndermişlerdir. 

L1man iş'eri 
Liman işleri hakkında hazır • 

Ianan raporu götürmek ve ilgili 
makamlarla temasta bulunmak 
üzere Ankara ya gitmiş . bulunan 
Liman genel direh"törü Bay Raufi 
Manyas bugün şehrimize gelecek. 
tir. Liman işleri üzerinde incele • 
melerde bulunan Uzmanda şehri
mizde bulunmaktadır. 

~in:ıurlan ba§ladıktan sonra bunların Öğretmenlerin verdikleri ce • 
tııcrindc de harekete imkan kalrruı.·a- vaplar üzerinde yaptrğnmz tet - Şimdi Ankarada bulunan Ef • 
C•ktrr. " M h 

Afgan Dışbakanı 
şehrimize gelecek 

kiklerde bu cevaplann yeni tali - gan Dış Bakanı Serdar u am • 
. Yani İtalyan ordusu kendi ağrrlığı -·-'---- 1 .. :ı .. :_..;r0 nlmadt2nu gör- med Hanın pazartesi veya salı gii· 

Yüattnden hareket ede,,.,,.- • ··-·~ T>'".. '\drük. Bir çok öğı·etmenfer yenı ıa.- · • • 1 • b kl k 
, 111İ.l lıulunuyor. IJünyanın e a u: lr. en - -:! 7"lırımıze ge ınesı e enme -

cu .. topraklan Uzerinde, yepyeni bir limatnamenin talebeyi tenbelliğe tedir. 
;~~l' ı.ı:ı:~::m,m; ıımyaç vardı. !tatyan ~r- tesvik edeceğini wylemektedir • Efgan elçlslle blılikte gelecek 
·~~.:h•Gttiycıi, Jıiç !Üphe yok ki bu le;. - · · olan Serdar Mfihimınetl Han, 
~açluklcri PMind .. .. t.. F k t d 
lfa0,. . ~2 en gormuş u. a a Dün kendisile görüstügu""'müz Perapalas otelinde misafir e ile. ~~ııtana süratlc bir ordu gönder - .. d 1 
:~k yolunda hiıısolunan siyasi ihtiyaç bir lise. direhiöıii bize ~unlan söy- cektir. Şimdiden aireler ayn • 
~r !eye ilstün tutulmu~ ve en yakın !emiştir; mrş.tır. 

gelecekte Jcar~ılanacak hareket me- "-Kültür Bakanh~nm ha. Yunan zabitlerinin sonun-~ltti nazarı dikkate alınmamıştı. Onun 1 
~hı ftaıyarun §imal cephesindeki ordu- zrrladığı yeni imtihan ta imatna- COSU da memleketine gitti 
atı an k meıi lise talebesini tenbelliğe ter-ca gelecek yağmur mevsiminden .. M 1 k t' · "' · 
•onra ilerlemek imltanmr elde edebile _ vik edebilir bir ıekildedir. Tali - • em e ~ ım~ze sıgmmış ası 

A t~ gibi görünü,·or. matnameye yd içinde öğretmen Yunan zabıtlennden son~cusu 
IIarbin masr;fma gelince harbin ilk tarafından yapılacak birinci ve i- Serez topçu fırkasından yuııbaşı 

~1-rrnda 22 rnAJyon İngiliz lirasr, ücün- k" . 1 1· l d lal b e an. Merkuryo önümüzdeki hafta için-eu. a · mcı yo c aıma ar a e ey - . . 
Y'l içln 10 milyon !ngiJiz lirası har- cak ya~mı• olduğu kağıtlardaki de Se_r, eze gıdecektır. . :edildiğine göre, önümüzdeki aylarda 3:' 1 y b M kury y ....... 

"~it~ f malumata göre numara verilme.si , UZ 3§. !l:I • .er o, unau.w. • 
l aııa askerler kullanılacağına ve d 

Y..:ı lar ... · kaydı' konulmuştur. tandan aılesım e buraya getır • ~ h Japrlacağma göre masraf biraz ~ 

ha~. a ~rt.c.a.kt:ır.İtalyan finansal kaynak Bugün liselerde sınıflarda ta . miş ~lan za.bitlerdend~~T Buratda 
-,:·nın buna milsait olup olmadzU,nz dil· 1 b ld L- kt Öwret cocugu oldu. Ve admr atlı s -_ ... e e sayısı o u~a ço ur. g - t 
;~ek İtalyanlara aittir. Fakat vazi - men talebe.sinin kopya etmesini anbBul,, dkoydu:d d"W y 
. ve neticenin endi~e uyandırdığını • · • • F ura an gı en ıger unan 

~tltıttck de doğru olmaz. ıstemez ve bunun ıcın calışır. a- b'tl . . k cib' ~ 
k f k 1 bal k - ld -u • • t za ı erının, anun mu ınce ı u 

Ômer ~iza Doğrul at sını a a 1 0 ugu ıçın ~- nanistanm Atina ve Selanik şe • 
--.:...:...:._. Icbeden bazıları kopya etmege h" l · d b k h h · • 

A 1:..b ır erın en aş a er angı yerın· 
. il aba 14 yaşında muvaffak oluna ve her iki imti • de otuıınalanna izin verilmiştir. 

Akbaba arkadaşımrz; on dört handa da bunu yaparsa tam nu -
rli§nıa ginniştir. Mem1eketiıniz _ ! mara alacaktır. Yıloonunda yapı- Pas~ln~ar Ön sahanlıkta 
de tem.iz, terbiyeli kibar bir mi _ lan kanaat notu da bu durum kar· durabilecek 
~hın doğmasında' hissesi olan şısında hiçe inecektir. Çünkü iki Tramvayların ön sahanhğm-

~ - vadi.ten çok önem verdiler. Sinir-
i - Öğretmen kopya ettiğ:n; lenenler çıktı. Titiz çığlıkları an-

şüphe ettiği talebeyi aynca bir dıran yazılar göründü. 
sö.zlü sınava çekmek hakkım ha-

Ne kadar bağırıp çağırsalar-. iz o!malıdır. 
yerden göğe kadar hakları var •. 

2 - Asgari bir kanaat notu a- Kahvelerin mektep kaçaklarına ya 
lamıyan taleben:n birinci v:_ ikin- taklık etmesi, soysal bir yaradır. 
ci yazılı yoklamalarda aldıgı not B. kal. b k 

ıraz geç ınırsa, u yara ara-
hiçe ıayılma.lıdır • · ôld.. "cu·· bı" kanwren olur .. t "k. . d rır. uru r o 

3 - Derslerin uç e ı ısın e Eli kalem tutanların ba konuya 
muvaffak olamıyan talebe sözlü sarılmalarını, yerinde bir uyanık
smava kabul edilmemelidir. lık gibi karşılamıyacak aramızJa 

Bundan baıka liae bitirme İm· hiç kimıe yoktur. 
t:hanına hariçten girenler için dfl Mektebin polisle elele yürüme
ayn bir usul konması lazımdır. n de gösteriyor, ki İf, çoktan çığ
Bu usulün en iyili de bakalorya rığından çıkmq İmİf. Hele otuz 
usulüdür. Tal ebelere muayyen bir kırk lirci borçlanmt§ çocukların 
müddet içinde· muayyen bir mik- varlığı da göz önüne getirilirse, n• 
darda hak verilerek bu müddet dallı budaklı bir açık "laci.a" kar"' 
içinde girip muvaffak olduktan tısında bulunduğumu:: daha iyi 
derslerden diğer yıllarda girme • anltJ§ılır. 
meleri temin edilmelidir. Yalnız Dü§iinünüz ki, bugünkü mekteP, 
üniversiteye girmek isteyen bir li eakinnJen büsbiitiin ayn yokla. 
yıl bütün denlere girip de bir derı malara bağlıJır. Üç gün gelmiyen 
ten muvaffak olamadrklan tak • lerin evlerine idareden tezkereler 
dirde diğer yılda hepsinden tek • yollanarak babalara bildirüir •e· 

ha · ı·d· I ç·· kü' bep ıorulur. Rapor iıtenir. rar imti na gırme ı ır er. un 
üniversitede genel malUınatm ye- Şu halde fİmdi mektebinden ka .. 

d F k t al. ,.an bir haylaz, suçunu örtmek içir1 ni olması lazım ır. a a y nız ~ 
lise bitirme imtihanına girecekler Ü•IÜ•te bir ııra suç daha i§liyor 
lçin yukarıda söylediğim şekil en demektir. 

k·ıd· Evi aldatmak, imza kalpazan. uygun te 1 ır.11 
HALK KONFERANSLARI- lığı etmek, baba cebinden müh:i.r 

Üniversitede dün halk konferans.. çalmak da huap da var. Bütün 
hanları İ§liyen bir soymzun ise az 

larma devam edilmiştir· Dünkü vakitte, ne sonturlu bir mal ola
konferansı profesör Şekip 'l'unç 

cağını da arhk siz düşünün. 
vermiştir. Konferansın mevzuu Polis bu yaraya parmağım koy-
(Bugünkü Pisikoloji ·verimleri• mutken, bari §a noktayı da iyice 
dir.) aydınlatıa: 

lNKILAB DERSLERi - Dün Kahveciler, neye güvenerek bıt 
üniversitede inkılab dersi profe • 

çocuklara kredi açmıılardır? Ba, 
sör Bay Hikmet Bayur tarafından bir aldanıı mıdır? Yokaa diipnil-
verilmiştir. Bay Hikmet inkılabın lüp ta§ınılmq bir hızak mı?. N• 
kültür cephesinden bahsetmiştir. ıaklıyayım, bu nokta, benim 
Profesör dersine bugün de devam ba§ımı dönJürüyor. Zihnim Jerin-
edecektir. leıtikçe, lacianın karanlığı artıyot. 

MESKEN BEDELi VERiLE - Çok acıklı bir iç çörekliği kar· 
MlYOR - İlk okul öğretmenle • ımnJa olduğumuza fiiphe yo~ 
rinin mesken bedellerinin il ·büt- Yaraya yakından bakalım. Bu ba
çesinde fazla gelir olmadığı için · kı§, gözlerimi% önüne en kirli gO.. 
bu yıl da verilmesine imkan gö • rünüıleri ıerae bile tiksinmiyeli"'4 
rfümemiştir. Teliifıız, gürültüıü.z ta.sonuna ka-

SAN'AT OKULLARINA A - Jar gidelim. Gerideki temiz yığın -LINACAK TALEBE - San' at o- için buna katlanmak gerek. 
kullarına alınacak stajyer ve öğ. S. Gezgin 

retmenler için açılan müsabaka Gülhane müsamereleri 
smavr dün akşam Kız San'at oku· 

!unda yapılmıştır. Sonuç yakında ~babayı kutlular, adına uygun yazılıda tam numara almağa muvaf da yalnız üniformalı zevat ile as· 

d•ı e .gelecek kadar yaşlanmasını _ •. ., • . kerler durabiliyordu. Pasolu bulu- -----'----------
~ • ... e~ · Yunan elçıhgı memurlar ise arkadan biniyorlar- Amerika efç:s\ 

belli olacaktır. 
Gülhane seririyatırun beşinci milsa· 

meresi Profesör Dr. Niyazi Gözcünün 
başkanlrğt altında toplanmıştır. 

Profesör Dr. Fuat Kamil Anestezi 

lafcası sökülen otobüsler Bay Sakelaropulostan münhal dr. Teftiş ve mürakabe ile muvaz- Müddetini doldurduğu için, te-
r Son bir kaç ay zarfında Ke _ kalan Ankara elçiliğine bugün· za.f olan bu zevatın arkadan bin· kaüd edilen Amerikanın Ankara 
rıete ·ı lerde yeni bir Yunan elçisinin gel- dikleri takdirde vazifelerini ya - elçisi Bay Skinner, ayın on beşine rrl~ .~ı er - Eyüp hattında işliyen 
;~1 b';!Slerdcn ~Itısrnm nıhsatiyesi Bay Sakelaropulos, Yunanis · pamadıkları anlaşılmış, dünden doğnı devlet adamlarmırzla ve -
rnıu1ştı. tan Drş Bakanlığı genel sekreter - itibaren pasolu zevatın da önde dalaştıktan sonra memleketine gi. 

oto B~kırköy hattında işliyen iki liğine seçilmiştir. dunnalaıına müsaade edilmiştir. dccektiı-. 
na~~~ .de yeniden işlemekten nıe-

lıl!lnıştir. 

,1.k Belediye emirlerine karşı gel- 1 
~ı lerj · · ı b11 ıçın ruhsatiyeleri alman ı 
~·e ot_?büs sahip1cıri dün belediye· l 
ıc~1111_uı:acaat ederek, sökülen plfı
_.111aı ı ıle ruhsati:velerinin ıreri yc. 1ı ııe · • · . .. · n· sını ısteınışlerdir. . 
llıii ır otobtıs sahibi Başbakanlığa 
~~acaat ettiği gibi birisi de mah
.(l~n eye bas vunnuştur. Belediye· 

~nı·ar \'(lziy:rn i:::.tcnw ktedir. . 

Y azıs1z Hikaqe .· 

raşidiyen ile yapılan böbrek ameliyat• 
tarından bahsetmiştir. Hariciye asistanı 
Dr. Cevdet mide ülküsü vakası, kulalC 
baş asistanı Dr. Nevzat amiğdalektcmi 
ile iyi olmuş bir gece işeme vakası. Da· 
biliye baş asistanı Dr. Hamdi atibik bir 
üremi vakasr, Kulak asistanı Dr. Emin 

1 
Bülent asid sülfürik içtikten sonra hu-

1 
ııule gelmi~ bir meri darlığı vakas1 gös• 
termiştir. Göz asistanı Dr. Sabit glo
kom hakkındaki teşrihi marazi tetk!J:le-1 

rinden bahsetmiştir. As. Hizmeti sıhhi•' 
f · aıı· ' . D 1 ye ve se enye mu ım muavını r, 

Cezmi tarafından Brüksel arsiulusal as
keri tıp kongresine ait görgülerini hU· 
Iasa etmiştir. 

Müsamerede faydalı mUnakaşalar ol· 
muş ve milnakaşaJara Profesör Dr. M. 
Kemal Öke. Sani Yaver, Fuat Kamil, 
Nüzhet Şakir, Abdülkadir Noyan, Mu· 
rat Cankat ve Burhancttin Tuğan .İJtİ· 
rak etmitlerdir . 



·:uıus,, •n dil gıız~ı 

Gün.eş D · ı 
Teorisine göre toponomik 

analiz tecrübesi 
Bir yere iki defa / 
girmekten suçltt ! Baloncu Rem!İ 

l Eski bir polis 
işyarı Tüzede! 

Titk en ıki millet Ye Türk dili ana dildir Ahmet ismindeki delikanlı Adliyeye aöa-rülürken Bir randevucudan 20 
Yaan· H...,. Re,it TANKUT 8 ay c~za yedi! cebinde zümrüd bir yüzükı koparmak istemifl 

Tlrk .... tlan aıtı1-t ltir- •e (aidad) m Günet- Dil teorisi- Lalelide Şeref isminde birinin dab~ ~u ':1.chı w j Eskiden polis işyarhfı e 
Sok ulular •• Tiirk dilimi .. &iire- ııe ıön analisi 1._.ıp mwıım ve bir defa evine, bir defa da bahçe- Lalelıde ~aır Haş~e~t ~~agı~· Muharrem isminde biri, po 
mit ~k cliHer huhuaöi'1DU M- orijinal teklini ıtrenelim: sine ayak atarak, ilkinde yüzük da ~a~ba~ Osma~. Hulusmın evı- yakalanmış, Tüzeye iÖıll • 
liıwaz., IMa &Jl'•lık olclÜfa .. ki (1) (2) (3) (4) küpe ve sair kıymetli şeyler, 80 ~ ne gınp bır çok mucevher ve para tir. 
•••alatcla izli tiplw •• brak. Adad[2] = at + ad + aj + sd nuncusunda da ipe serili bir takım ça~n b~~oncu Remzinin yakalnn- tddiaya gör.e, )(uharr~ 
teri~ ~taaak bilar ._lirmit •• Aidad = ai + ad + ai + ad temiz çamaşır aşırmaktan suçlu dıgım dün yazmıştık. devu evi işleten birisine gide 
lretinleDIDJf olnaekw berabertAn- t) ai = ana köktür. Güneıi ve olarak lstanbul üçüncü ceza hak- •Y ~pt~ğımız tahki~ta göre, yirmi lira koparmak istemiş, 
~olo.iit ı.trihi ıövdeleri yoldı-ı ondan çıkan mefhumların herhan- yerine verilen Ahmet ismind~ bir Remzı bı~. a! evvel hapıshaneden yirmi lirayı vermediği tak · 
J&l'U "Tirldüiüo ana naıflara. ıi birini anlabr [3]. delikanlının duruşması, tamam • çıkmış, Kuçilkpazarda Mehmetpa aleyhinde yapılacak taldba 
m,, nud t.lap alana pbr11ona Burada kökün anlamı (ıes) tir: lanmıştır. şa yo~da oturan tarakçı ~eki kurtulamıyacağmı söyleiril§tir. 
timdi ele Günet .. Dil teorili muit 2) ad= ko"k olarak aabip an- Necip ~adirin başkanlığı al.. ve Kuçukpazar?a _Vatan etelınde müracaat polise haber 'Veri 
tel\f dillerdeki Tirldiiiü aJCLnJa.. lamına ıelen bir elamandır. Bu - tındaki kurul genel 1avaınanlığı oturan Ba?aettm ıJe arkadaş ol - meşhud cüriim ya)>llaul, eaki 
tıp bir ri7~iye lretiwiii ile iabat rada ana köke atıb teklinde ya- temsilen yarlardan ltamilin hu • muş, evlen soymıya başlamışlar- Iis memuru yakalanarak ale1 
~- pıf&J'ak w aillammın hir aabipt" zurile, kararını bildirmiştir. Hak dır. de takibata giri§ilmiltb'. 

Ki,, kuaba, ,.Lir. clai, tepe, tecelli ve t&JYÜnünü ifade eder. yeri, bu işte Arap Ras!hin gözcü- Uç hırsız ilk ola~k Ca~loğ • Genel savamıpıhk, anatn'llll 
• ailti yer iıimleriıa dunam '" kU "A + ad = aftal = ati" bir ,.. lük ettiği iddiasını reQ.detmiş Ah· lunda Mengene sokagmda hır eve ya önemle el koymuştür. 'T 
~ sire tetlrik eduak aa- hlpte tecelU eden 1ea demelmr medıin cevikliği sayesinde iki işi girmişler, iki yelek, iki ceket ile kata devam olunmaktilii't?. 
aıl ••INillar aidecJ.ilderiai aala • (Türkçe iıim manaıma olan ad detek başına b•rdığl neticesine bazı eşya çalmışlardır . 
... utdt bbil oldu. Cüııet - Dil da budur). varmış ve kanunun bir maddesini Bundan sonra Nunıosmaniye 
tftoriai biJe bu imkiaı vermiftir. 3) at-(.+ 1) ektir. Mefha. iki defa ihlal ettiğini gözetmek caddesinde Markoviçin 31 numa· Per~mbe Gasetesi 
Etüdü Wa,- anlaplu hale ptU • ma tayin ve ifacle eder isimlen. suretile, ceza tayin etmiştir. ralı evinden bir bavul, kit.ah, beş Perıemberıin 41 inci aaym p 
lilijtk isin lnceclen .a,1-eliJim cfirir. Bir yıl, iki ay hapis karan ve- pantalon, bir kaç ceket, Beyam- zeı bir kapak içinde, ı:enlin m&lncer 
ld Wr blimeniD etilDolojik tekil .. ~ • ., + ai + ef = afaıl.ı = rilmiş, yaş vesair bazı cihetler he- ta Kaptanpaşa mektebi karşısında catıa çıktı. Ta•liye edeıW. 
Jftilabilmek için her ıeydea enel 111191" .. ....,..__ bir aalaip. saba katılarak,ceza müddeti se • oturan Eminönü şubesi reisi Bay Rifat da evden ÇikWŞ}a_r_ve_ka ....... 
kelimenia hanai aalaada kulla · t• tecellisinin ifMeaidir. lAilelu- kiz ay, beş güne indirilmiştir. Ali Rizanm evinden bir palto, Sü· dmı derenin kenannda yakala 
ipldıjou ve kelimenin hakiki mor- de .as ..Wbi 0 Jaa ı..ı..,. nril• leymaniyede Yoğurtçu sokağında mışlardır. 
folOjik ~ini itilmek serektir. *•lal İllllİllİ• 41e Wrlece çık Belediyenin Maslak lbrahimin evinden battaniye, ce- Burada Rifat kadına bir 
Manalarım bilıudiimab lau mıt olmw tahiim). garajına sahip çıktı ket ve manto, Lalelide Harilae • ruk vurarak bayıltmış, sonra 
ilimlerin IGlwıcla INı i•k•nı bu- •> ""= (. + ti) fap&dık rap- Belediyenin llaslakta tamirat deler sokafmda muallim Bay Ca- dullah kansının boğazını 51 

lamadıiıam için J& çoirafik t• bncllık, Japıhmt olm•khk .;.ıam· atelyesi ve garaj olarak kullan - hidin evinden üç erkek paltosu, Rifat da kafasına bir t~ vura 
killerini ince...., 7ah11t ela ana tarı ile aöaü t•mamhyaa ektir dığı bir bina vardır. Mercanda MW"adir• .aekalında öldürmüşlerdir. 
T~k dilinin ~lü •• ,..~ ~ - .,...,.. ~ + 4' + .ııl ± ~ = Bu biııann'ı yerine bir zat MeJi~NJm evinclen üç parça ha • Cinayet, Esmanın üzerinde bt' 
telıf lehçelerınde o has 111mlerın ağalağal = ağatlatl ve S'limerce bip ~ış, belediyeyi dava et .. marn takmıı çalmısla1dı~ 1 ....... .., A9. lira için yapılm~ S 
ne anlamlarda kullanıldıiıPf tlfJI fte a8ad, www cıahibi elııqakl•iın miş, 1'0ftunda a..-anın leeu Duu OJarak da Lalelıde Bay mlar ~~ ~ 
71!' b:. 'malı: zonmtla11z. Bu yol:lı tam Ye ıabit ifadui demek olur ait ~~l/lj;l:'a -~;;:' kara.J.dlı!ı!§lıı:. Osman Hü!Qsinin evine bahçe du. ınişlerse de talıkiliiit bu 
galiju.kell[ealci dill..-clen ~.. .Uı:~ _. 't ~riiftfm' 1~~yaau.~MUJllillıilıİ'Sl.k ve 8i'ka ldililk.kat -..... ı Anu•mo3 Jı • 9 ı · 

te)'i liltün tubQk yerinde olur. Aii:li"1' e='Et~fı· Kigf ile köy müraCaaf edifdtif liir sırada be • pryı kırarak girmişler, bir çok mü KACAK ET - lı'I~ S. 
CünkU eski Türk lelaçelerinin Aidad = Muı Kiıı de köy. lediye arsa aahibine baş Wl'IDU§, cevherat çalmışlardır. rampaŞ°a medl'esesinde oturan 
içiou: yaZ111 en ~ dojnı olarak ~ .... d = Albis Maqirt köy burasını istiınl&ka karar verdiği - Hil'SlZlarm, çald'lklan eşyaları lih 85 kilo k\çak sığır eti tqir 
çöziilmüt ve dili ıeaple • ~ J\lclacl = Elam Hazatt de le&, ni bildirmiştir. Zeyrekte 82 numarada tütüncü yakalanmıştır. 
olarak aalaıılabilmİf olan, biricik olmak üzere d&t yerele 'ftlrdtT. Arsa sahibi ile beiedi1e anla- Mehmede sattıkları anlaşılmış eş- MERDiVENDEN DOITO 
i4i1 Sümercedir. Dardiinün de daıum •e dwum• şacaklardır. yatann çotu meydana çıkarılmış- Fenerde Avcı boy mahallesin 

Ya,ıyan Türk lehçelerine p · aynıdır. tır. • . . • . Çakırağa sokağında vbiıu. 
jiace o~lar da ana yurdun yaal ~ _.... Sl•e.a.Jen uklediten Ticaret bürosu Remzı ıle ıki arkadaşı dttn adlı· e-vlerinin merdivenindea ~ 
bata Aqum k9ort pYı"eaincJe ya- A•a• ile bugiakii Türkçemiz":le Sanayi ve ticaret müdürlükle- yeye gönderilmişlerdir. Genel sa• baygın bir halde haatabwneye 
..-.kta olan muhtelif Türk leh J&llJAD AjdMi aramuiaki farkı,.. rinin liğvından sonra Türkofis vamanyar Şefik s1lçlulan te'Vkif dınlınl§trr. 
~ılııeıhlir. kıtı ~ekecek kadu --.tidit- tarafından idare edilmek üzere istefile Sultanahm« birinic sulh BiLET DOLANDIRMIŞ 

VerileD bu izalalara ıöre me- Ç.ti kü Wriacle (1) ..mr, ctijl - kurulan Ticaret bür06U da Anka- hakyerine .gönciermiş, Bay Reşit Adapazarlı Hatice dün llaydlar 
.,.. Öenimia Hozat kazaaındakı riDıle koJtar. H.Hııaki .rijlnat raya kaldınlmıştL so~ya çekmiş, tevkif karan ver- paşada Adapazarma .pıuk · 
{(AN-d) t.epesiaıin ne demek Gl· ıeldi (i) ile yapılmıt olaDJ,tır. Bu büroyla alAkadar bazı mü· miştir. re biletini almış, iatas1oo4a d 
~a iater17elimt ~ ..-u YWHdea 90lft; h.u esses~ler büronun lstanbulda bir Mevkuflar bu karardan sonra ~ırken sabıkalılardan Be4rl 

AIW tepelİ bü7ük •• uul• uimlıeria Simerce si~i ölü; Ya-~ şubesi bulunmasını istemektedir - tekrar polise iade edilmişlerdir. fmdan elindeki bileti dlolaıi.a-1ıı. 
~Wrıclat ı,;m-i•İD içiade bul t.t, Kırpa talaftilçıe cilN yqıyan~ ler. Tahki~ata bugün de devanı' edi. mıştır. Bedri, şiklyet berine 
~bir bora•• fstaaa mer- Tirk ~· etlerini bularak~--:- . . lecektir. . . .. .. kalanmış, bilet -.J.marak Bati 
fmidir. J.tmda •ık ıık 111dar1111 ao11r& lluılanm Giinet • Dil teori-· ~ ~tlldi'4'St B Baloncu &mzı adliyeye gotu- verilmiştir. 
•lrhr n ti1Df8k sakar. ÇoVJ'elia- aine göre tahlil ederek •afbnD& .Jıhır'nyaİl'OSU ugün akşam rülürken yolda ~ketinin iç .taraf· SARHOŞ OLUNCA - B 
ilki "-in dereler laep ..ı ~atalı- mıa cl.w edelim. lannı karıştırmış, bu hal pqlis me- zıtta noterlik binası altuüJald 
~lar. AlclMlm üwiade beliren, (1) Zaharof Manvu IOpti. ~~e munuıun dikkatini çekmiştir. zinoda garaon 26 Jafi'lt Olllllll 
rwaı ~- pemhe, narin her (2) Bu kelime Sümercenin redoub . Cebin içindeki yırtıktan el so- la Sirkecide Konya ~l.o1'811 
t.1at pupamm içiııcle bile, bü. lement kaidesine g&re yapılmıt (at+an GEctKEN kulunca iç tarafta bir zümrüt yÜ- tasında çalışan N~ en:eıtd 
L:ı1. • .__ .L.!- L_,,_ dır (Ueride ıörlilecektir) CEZA züğün saklı b.u. lunduğuu. g_öru.·1 • ce yatmak üzere gı·tükleJ.· 
7111i ""Wif UU' Ani- ftJ- • • ÜŞ 'b da d d l t 0-. 
tam lblidir. S~liler de _fırtı~ ._i•=;: ::'~:.1' '" fonetik m ' u musa ere e 1 mış ır. pazarda Yeni handa ~ .iemlid 
~........ •Jlll allı verm111er.Jı. • ~abıt~ şoror Mithat ve Herant lerdü-. 
Tafam ealetaa bir baiD'de atlaclm Bir Jngiliz seyyah ısının&! ıki hırsızı daha yakala - Bunlars&rhoş ol~ a&11ua.ı• 
~··•••laellerill~eabı•s..ım: vapuru gele•ivor Naşit - Ertuirııl Sadi mıştır. da kavga çıkmış OJmıan ~ban 

(Ualda llflam iiz..ıade ~ "Akdenizde vaziyetin kararsız HA ı ı B B Bunlar Galatada Necati bey atarak Nazifi yÜzunaen y&raı. 
n Wr mıut ldmelmdi. olmur,, kaydile bu mevsim ic;inde Selııad~bafl 'tURAN TWrOMnda caddesinde Frelliç firmasının de- mıştır. 
Ve and aürledi. Çanak'kaleye gelecek olan "Aten- ne~~"•"'"" ıo d~ posuna anahtar uydurmak ve iç Yaralı Cerrahpap)'I& bldll'I 
Na1'a •e Kral brtdatllll4- ya,, isiBtli İngiliz seyyah vapuru· (BlR R'OYA kapıyı kırmak suretile girmişler, mış suçlu ya~. 
1ardı. mın bu rıeferi litvedilmiştir. Va·ı GORDUM) dört sand"k al&t ve edeYat ~alrrıış MUZIKA SAT.ARKIN-
N.sal 79lke11e anlllı. punm aeenteei, şehrimizde alika· Vodd 3 perde lardır. I!:ınlar dıa bugün adliyeye simde Anaçeşme söblmda 
Ve....,.. ..... ..- dar muhabirine bu yolda haber Yasu: verileceklerdir. ran Koço Tophanede~ 
, • ..._ w._.. v. 6000 yermiştir. flesiM Muhiddin Kasım,,aşa cinayeti tehi ka~<\aı bir odada 
,...._). Bu vapurla gelecek lngil~ sey- H~e~:;:!~~~~Y nasıl IJOpılwııı? tütüncü li çavuşa mw~·~---
~ (adaaJ ı tufan sini• yahlan arasında Çanaklr.$1e mu - Kaaimpaşada dere i4;inde ka • gitmiş, az para verllinee tütilJM 

r6Mle .te ılk s6rilftiall bulat, fır- harebeaine ~~.;ki tngi- Fr11ıuız ti11Gtroıu nsmı öldüren Abdullah De arka· ye ileri geri 1iflar eöylemlpa. 
tma •• •Der içi.Dele tammıı olu ·ı lis eeneraHerf buluiliıcaktı. V.e HAl4K OPERET ı daşı Rifatin cinayeti nasıl işledik- Tütüncünün yanında 
~ u.,.,.ıarm tli,linde de bir m-.rbiları ziyaret edecekijJer. Bu akta•~ t leri tamamile meydana çıkmıştJr. Arif bu sözlere kızmıt, bı 
~) dır. (Alada) (ral • Bununla .........,, PMvid8Do UllR SEvtvon Ab&ıllah bir pce kansmdan çekerek Koçoyu sat v~ 1111 

,.,.,.]111111- 1ı ) ... 4eaiscua· isimli bir dfğer. •yyah va~i Operet 3 perde para istemiş, kadın vermeyince lerinin üzerinden tehlik~ 
tanir .tilir. Her ik:I' Fransıs ~ hamilen bu 1 Yuan: Yuıuf Su dayak atmrştm. te yaralamıştır • 

..ıLI.:..- ~) 1- _..._ ilk h = nut. Mibik: K. 1' ~- da·-*: Wttcn k ğ Y 1 • dad •ı..ı..t otomG .-..-.~tatar (~lam• ,. senewn ~ vap~ o poçelll. Pek yakır. twt111a ~ _...~~Acc so a a ara ı un ı 8111111 
,alsJor demektir Ct1. bere ayın 28 çünde limanımıza da:·b.- Havaıı l fırlamış, eskl ~yerine doğ. ile Beyoğlu h&lltahanesİDt 

anlamlara 1-brak <••••> ıllleeılmr. Oife aludla apktlr. Twl: 41111 nı koırmya baş!amiftıt. Kocası ile nlmış, Arif yakalanmı§tu'. 





Taliin istihzası 
- Peki, SJn 

ra ? .. 
- Hiiiç! .. 

Birinci sözi.i 
Bayan büyük biı 
ıztırap ile söyle 
m:ş, kocasr ümit 
siz bir halde C<' 

vap vermişti. 
- Nasıl hic;'! .. 

.Uuna imkan var 
nu '! .. Halam ~ör
me din mi?.. Biı 

şey vermek ü:tr 
medi mi? .. 

- Zavallı k:.ı 
rıcığm1 !. Gittinı 

hepsini, vaziyeti 
mizi, projelerinı: 
zi hepsini acık · 
çık anlattım. lh 
tiyacrnuzı. hch 

yaşamak lhtiyn cmıızı hir bir söy
leaim ... 

Evet, işleri bozulmuş, ellerin -
deki esham yarıya kadar düşmüş
tü. Fakat günlük masraflar durur 
mu? Hele bunlar, a:altılamryan 
masraflar ne kadar müthişti. Bay> 
boynunu bükerek halasına ba~vur 
muş, bin lira istemişti . Vermiye · 
cek o1ursa açlıktan öleceklerini 
anl:ıtnuştr. Şimdi, karısı büyük 
bir yeis içinde koltuğa gömülmüş. 
sonsuz bir limitsizlik jçinde ken -
llini kaybetmişti. Bir aşk netice -
~· ob!·::ık parlak hayallerle evlen-

. ı rdi. Aradan on yılgeçmiş, bu
: n ümitsiz bir halde, bomboş bir 
· .··.k apaıtrman içinde, beş para
~ kalmışlardı. O, refah içhıde 
. ~~mii~ h!r kızdr. Hayatm hu a

, .. m tatm~ mrş, hatta bu acr1a · 
• 1 da Yarlrimı <lüBünınemişti. Se

, '~ b!r giin gelip te üstlerine çö
. ·· :ı1cc ekndisjne diişen vazifeyi 

. :ıpırıak için her kapıya başvurmuş 
iş aramı~, fakat etrafındakilerin 
alayi.arilc karşılaşmıştı. 

Kocası nazik, yumuşak huylu 
bir adamdı. Bir büroda oturarak 
büyi.ik bir işi idare edebilirdi. Böy 
le çetin hucliselere karşı koyacak 
bir halde değildi. Şimdi ne yap -
malı idi? Mesleği değiştirmek, her 
hangi bir iş olursa olsun yapmak 
aeğil mi? Fakat buna ne maddi, 
ne manevi kuvveti müsaitti. Bir 
kaç gün içinde hastalanır ve bir 
hastane köşesinde yatmaya mah
kllm olurdu. 

İkisi de öksüzdü. Akraba ola· 
rak yalnız kocanın bir halası var
ar. Bütün ümitleri de bunda idi. 
Kendisi on üç yaşmdanberi ha -
!asının terbiyesi altında büyümü~
tü. O zamanlar ne iyi kadındı bu. 
Her gün yeğenin cebini para ile 
doldurdu. Fakat yeğen evleni'lCC' 
iş değişti, halanın bi.itün sevgisi 
sönmüş gibiydi. Belki de bu kr -
zı yeğenine uygun bulmanın? onun 
için gücenmişti. Evet, belki... Fa
kat asıl işin doğmsu şu idi ki: Ka
dın yalnız kalmış, ihtiyarlık çi)k· 
tükçe yanında kendisini candan 
sevecek birisinin bir gen~ kad:nla 
üzakla~ınakta bulunmuş olm3sına 
kızmıştı. İşte yalnız kendi için ya
şıyan bu hırs başka duygulan öl· 
dUrınüştü. Her gün biraz daha ar· 
tan zenginliğini kendisi için s~.k -
lıyorrlu. Bundan dolayı yeğenin 

~on yalvarmasına kar~r k~yg-usu:': 

kalmış, onu böyle sefil, bedhaht 
bırakmıştı. ı 

Genç karı koca ne yapacak -
!arını şaşırmışlardı. l\li.ithiş l1ir u
çurumdan yuvarlanır gibi b:ı~l:u! 
dönüyordu. O akşam yiyecek bü 

Yazan: A. l. U. 

- ... =--: =-=--~ lST ANBUL - 17 İnkılap dersi. 

Üniversiteden nakil. H:kmet Bayur ta· 
rafından 18 Muhtelif plaklar. 19 ha • 
'1erler. 19,15 plak neşriyatı veya Avru
>adan Retransmissfıı 20 keman solo (pi 

·ano refakatilc.) 20.30 stüdy::ı caz ve 
~ango orkestra grupları. 21,30 son ha
berler. Saat 22 den sonra Anadolu a -

'ansının gazetelere mlhsus havadis ser
visi verilecektir. 

/Takv jm 
l'umu 1 Oımıattcsı ' 

10 il. KAn f f il. K!nun 
ı;:) Şcv\·aı t6 Şevval 

ı.;un doğuliu l °:l(ı 1,% 
t ;iın batışı l ı. .'l ? 16 :; ı:ı 
..;aııaıı naımız ıı . r .1 lı 1 lı 
n~ıe namazı 12 ~( l~ ~ ı 
l klndı namazı 14- ~.~ 14.4.+ 

1 Akşam namazı r h .. ı:- 16 58 

t 
Yatsı namazı f83;'i 18,.l(ı 
lmsak 5 -~9 5 :lC} 1 Yılın ge!.;eD gUnter1 10 ı l 

Yılın kn ' an gtlnleri :ı.~6 3:1;1 

BORSA ~ 
ı::ı:::~n.: .ı .· ........ i .... ,, ,ıu .> "' .. ı . ..:i 

1

,- 9 .- 1 • 936 ~ 
kalktı, koca::ına da i ~aret c~tti. Ya- .ıu.ı1taruıdıı )ıllllL ·~~retli ula.nlıt.r, llı.t 
tacaklardr. Hava gazının mslu • 1 rindi' nıwı.nıt•ll' ı;ürt•nlPrdJr. Hskanwu -

ğunu kapadr, nı1ğ'ı söndürdü. Oka- 12 kap•ı.nış """!J fl.l~ıuıarıııa 
dar kendinden geçmişti ki elinin Nu i< U t _.....;. _ _ _ 

b. h · J k ..J ~ • 1.ondr~ ••.O • \l f~~n.• 4 -
yanlı~ ır are.Keti e ·apauıgı !l1US • f'ievvor~ 1 ı ... _ • l\laıirtd 17 _ 

luğu bir daha at~tığmm farlmıda • Parl~ t67. - • f\erlln :ıoı. --
olmadı. ) • l\llltnıı ı!-•. - • \'arşov~ ·•.ı.. - j 

• flrük~t ' 3 - • Hudapesı ~5 -
:f. ::- :f. 1 

1 • Atina ~4 - • Bükre; ı~. -
Ertesi günü sütçü, ekmekçi ge- ' • \tnen.. • ı ~ - • Bel,ırad ~4. -

• Sorya N, - ) \'01toha11•~ ~4. -
lip kapıyr çaldıfa.ı•. Açan olmadı. • Aınsterda, s:ı. _ • Altırı .ı~. _ 
Apartnnan kapıcısı bu iki talih - • Puı 96 - • l\lecıuıyr ~J. 
siz genc:n bir şey alacak paraJa · • ~rotho1m :l •. -· • Aan:.ooı :ıJi - 1 

n kalmadığım biliyor ve bunun i- I Çekl~r J 

. d'l I · d .. · • Loodra 6l0,-· * Stothlrrı l ıts çın cevap verme ı { erıni uşL.ne- .. 
• l\'eJ)Or O 7960 • Vlyat 4, 'J4' ı 

rek hak veriyordu. Daha ertesi gü • Paıb •2.0fı • ~tıdrld s.s ıı ı 
nü, yine meydanda görünmediler. * ~11uno 9.9ı • Ptrıın ı.9ı•ı• 
Kapıcı ~üphelendi. Polise hahe?' * f:rütse 4.n~7 • Varşo,.a uı 4~ 

• Acın~ "4 ::1684 • RuJıpew· "·' r 8 
verdi. Polis apartımanlarmm ka . ı . C'enevrr 1.U54 "Rükre• ıns, I04 \ 
pısmı bir ç i.lingire açtı arak ltc ..., c..,.rvı M .. .5 .6~ • Ltelnaı.I .ıot.O 1' 

, • .A msterdın • ı.t? T * Yokotıama 2.l'O°'li 
riye girince boğucu bir gaz lc ku· 1 • rm 19.~o~:ı * Moskov• ıosı 1;; I 

sile karşılaştı. Odaların havası de- ' E s H A M ----
ğiştirildikten sonra bir yatak i~in- iş Banku o.60 _ fra.mvav 
de karı ile kocanın hareketsi~ ve 

1 

Anıdotı• :.ı 3. ı:ı; • çımeoto a) ıo.J; • 
cansız oldukları görüldü. •ReJı 2 'o Cnyoo De?. -.-· 

Slr. Hayriye 15. - ~ark Oe~. 
yely(rntü.kbyk~biş· cmföy cmvbfg •:ı.terkez Rankası 6L- Ralyı - -

!htiyar hala yeğenlnjn böyle l 1. ~l~on- -,00 . m m. em -. - ı 

d 1 omonı H. l'elelon -.-bir kaza kurban gitmesin en nıü · 
- istikr az!ar - tah v iUer

teessirdi. Oteyi beriyi karrştmyor, 
... ıQ3.lTür'< Por, I fi . O f.lelmi~ 

sefaletin acı acı sırıttığınr görü - • 11 ?;ı ,ı;; rrımva\ 

Hıhtı'l' 

Anadolu ı 

-. -
S i 70 

il -yordu. Dolapbmtla bir dilim <'k-
1 

• ı ıı :ı.'> ."> 
mek bile '.·oktu. Hala saçl:ırrrn yol htt~razıuahıtı ı rl

9 -
.ı •f..rıaııılstll.:ru• O!I- Anadolu ı ı 43.80 

larak asıl cani kendisi olduğunu MI\ " ,, ııı. Anadolu ·ıı u 
bağıra bağım RÖylüyordu. Yatak _ • Sıvu-~·r~~am <ı•, •'"1me~s1 ' A 4'.'10 

odasında komodinin gözünde hil' :--- - --- --------; 
kağıt buldu. -Czerinde bu ~özleı· 
vardr 

Zahire satışı 
" Eğer bir o·ün yeisimdt.·n \"e rz- bta.nbut ticaret ve zuhtn· borsasmcLı dlln 

• • l':ı ' l muamele gören (kilo) maddeler: 
tırabımdan olecek olursam, \ ::ı -

1 1,..,. P. Kş. P. 

rım yoktmı biricik varisim ol~ın Nev'i: gn az En çok 

h 1 'tt' Buğday (Yumuşak) 7,25 8 35 n. ama aı ır.,, , 
(Sert) 6,35 7 12 

Bu kağıt ihtiyar halanm bir iki " 5 ' 
Arpa (yemiik) 

yaş daha ihtiyarlamasına ~ebep ol Çavdar 5,17 5,17 1/ 2 
du. Yeğeninin elbiselerini titriyerı Mmr (sarı) 5,20 5,25 
cllerile karıştırıyordu . İç cebinde Yapak (Ana-:lohı) 39 40 

yı. ne bir kağıt buldu. Fakat bu, ö- 1 ,, ((Tra''Y") 4~ 

teki gibi bir vasiyetname değil, Güz yürı:.i <::> 
· Zeyt;n yatı ! ekı~ra) 47 ta.v}:.·are JJivangosunun iki gı.in ıson 

.ı (yemtk) 45 1/ 2 4.S 
ra çekilecek olan bir bileti irli.ı =-....;.;."-~--~--------

Nefretle elinden attı. Fakat me -;.11 .--- O r. H·s ln Sami ---~ 
rak bu ya, iki kat olmuş belini bi · l 
raz daha bükerek bileti ycrdetı al 
dı. Artık duracak halde değildi. 
Orada gözüne ili~en her ~ey ken
disine "katil!,, diye bağır:ycır gi · 
biydi. Daha fazla duramadı. 

Evine geldiği zaman, zavallı 
yeğeninden kalan bu yadigan, pi· 
yango b:Ietini ağlaya ağl:lya 5:ık
ladr. Yılba:ı günü sabahı gazete 
satıcılannm s2sleri ortalığı doldu 
ruyordu. Hiç bir fikb·Jc değil, yal
nız merak dolayısile hir P,·azetc al 
dr. Tabii bir hareketle gözlerini 

öksürHk şurubu 
Uksürük vt- ı etes ı ar ı:ı;ı botm1ca 
ve lı:ızamık öı.s: i. ülderı ıçin pek ce 
sirli ilaçtır l lı: • eczanede ve ı-c1.a 

- depolarında bulunur. -

Muhsinzade vakfı mütevelliğinden : 

istanbulda Hubyar mahallesinde Tür 
be sokağında 9 numaralr dükkandan 
methali olan üç oda kiraya verileceğin
den talip olanların seneliği olan beş yüz 
liranrn % 7 5 pey akçelerile 20-1-'.: :}(: 
pazartesi günü saat ikide İstanbul ev -
kaf müdüriyetinde encümen idareye mü 
racaatlan. (V. No. 12415) 

nun1aralar üzerinde gczdir:yordu. .. ........... ,. ___ 1'1'1 ..... - ....... ,___., __ _ 

Birdenbire göğsünden kopan hıç · 
kırıklar zanıllr yaslı kadını boğa

caktı. Varını yoğunu halacığına 

miras brakmrş olan yeğenine bil • 
yük ikramiye dU~mü~tii. 

A. 1. U. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

- "Bu kutu kafi gelecektir.,, 
dedi. On~an sonra odanın bütün 
elektrik lfnnbalarınr yakarak ih -
timamla giyinmeğe ha~ladr. 

Aynanın önüne geçerek kon<li
sini bir muayeneden ge~il'di. HPr 
tarafı her zamankinden daha g'i:
zeldi. 

Gözleı·iııin etrafmC:(lki kara ı 
yorgunluk halkası, güzel yüzüne' 1 

erkekeleri baştan çıkarncak, ~e - 1 

kil veriyordu. Samime yüzünün 
biraz solgun olduğunu gördü. Bu
nu da yanuklr!.rınu bir parça ru~ 
sürerek giderdi. 

- "Olüm halinde bile çirkin 
göri.inıniyeceğiın.,, dedi. Bunu '-Ü· 

kfmet içinde, hatta bir:.z mcnrnGn 
olarak söyledi. 

Ondan sonra zile bastı: 
Hizmetçi kız geldi : 

- "Bir emriniz mi var, hanı
mefendi?,, 

Samime birden bire cen.ıp ver-

GEC 
Hölem: 

\'e hürmetle öptü. Ondan 
ç ıkıp g;tti. 

Şimdi, S<ım im ~ oc'asmda 
n rzdr. Elini Feri de uzatşma 
ret etti. Hattfı. biraz hiödet 
Fakat , sonun da omuzlarım 
raml~: 

- "Ne çıkar, c1 cdi. "Bu 
r;tıe biı- ,- c~n.1c1t;m[to : C.:u._., 

OnC:an sonra he~·a:) etme::, 
ladı: 

- ''Ferit şimdi mektubu 
crya vc~·c:i. Kapıcı pulladı. 
kutusuna atılmak üzere Feri 
ade etti. Ferit götürüp post 
tusuna attı. Yarın sabah ... ,, 

Bu aıalık Samime bir dah 
naya baktı : 

- ''Hayatla alakam ke 
dedi.,, OHiın haberim yolda 
ye ait olan mektup ise işte 
da masanın iistündeki vazoy 
yalı duruyor, Sadiyi bekliyor 
di. 

mediği için kız tekrar sordu: Bunu söyliyerek oaa kaı 
- "Aak~am yemeğinizi yuk~H açtr, ya\·a-,; yava~ merdiven! 

rrya ınr çıkarsınlar?,, inerek soldan geçti, yemek 
Samime: mma g'rö. 

- "Hayır, dedi. AşağrGıa yiye- - 21 -

ceğim, ?en aşağıda iken sen oda- ·Fif 'a,s~m n~npı\np UIU{)uqun~ 
yı tanz_~m et. Ondan evvel boyu tuğu zevk herzamankine nis 
bana gonder.,, büsbütün ba~ka idi. 

- "Peki hanrmefendi.,, 
Hizmetçi kız gitti. Aradan bir 

dakika geçtikten sonra kapı vu-
ruldııı . 

- "Giriniz.,, 
~ı·ıt ıçeriye girdi. 
Ferit arkasından kapıyı kapa· 

dıktan sonra emre intizaren bek-

ledi. 
Samime : 
- "Bana bak ... ,, dedi, durdu. 
Çünkü, o anda boy ile olan rü· 

yasını, onun hararetli buselerini 
hatırladıığı için kızardı. Tekrar: 

- "Bana bak .. ,, diye söze baş
ladı. Fakat ses amiı'ane değil, ha
raretli istekli bir ahenkle cık. -' ~ 

yordu. Acaba konuşurken 'uaşı mı 

dönmüştü, oda mı dönüyordu? 
Yoksa Samimenin ı·üyada görC.ü
ğü şeylerden boyda mı haberdar
dı? Birdenbire, öyle tuhaf bir hal 
olmuştu ki! - Şayet Ferit o ancin 
kendisine doğıu ilerliyerek Sanıi
meyi kucaklamış olsc-.yCı, kadın 
buna hayret etmiyece kti. Bir iki 
saat evvel rüyada olduğu gibi Sa· 
mime buna itiraz etmiyecek, mu -
kevemet göstenuiyecekti. 

Ferit, Samimenin bu halini gö
rünce: 

- ''Hanımefendi, rahatsız mı

smız? ,, diye sormağa mecbur ol -
du. 

Samime kendisini topladı. Fe
ridin suali, içinde bulunduğu ruhi 
haleti bozmu~tu. Kadın dedi ki: 

- "Hayır, yalnız biraz başm1 
döndü. Az uyudum.,, 

Samime kızarak burada sözü • 
nü kesti. Ne halde olurrn olsun, 
bacaksız oğlan buna ne karı~abi
lirdi? 

Kadın nihayet dedıi ki: 
- "Bana bakınız, burada bir 

mektup var. Adanaya gideceksin. 
Onu şimdi posta kutusuna atacak
sın, anladın mı, şimdi!,, 

- "Anladım, hanımefendi.,, 
- "İşte sana pul parası için hir 

lira. Ust tarafı senin.,, 
Oğlan kızard'I., uzatılan mek -

tubu aldr. Döniip gideceği anda 
Samime elini gayri ihtiyari oğla
na doğm uzattı. Ferit o eli tuttu 

Yemek rnlonunun havası 
ceden inceye teneffüs ediyor 
rafında konuşulan sözleri yut 
imiş gibidinliyordu. İşittiği 
1.Jl.ı. ı .. clın-. o crİ'l7.Üne ilişen he 
renk, t mas ettiği heı bir 

kendisine vcdadıan evvel son 
Ol a I C>'1.tJl gl!ll,yvnlu.~""'=--4 .. .... 

Masanın üzerinde bir va 
çinde kırmrzı ve beyaz kara 
ler duruyordu. Bu çiçeklere, 
ki o 'Zamana kadar bir yeme 
!onunda vazo içinde hiç çiçek 
memiş gibi bakıyor, o çiçek 
hayala veda miin~1cel-:etile k 
sine hedive edildii'J ini :-;anıy . ... 

Yemek ~alonunrla b;r fevl 
delik vardı. Faka t ~aminıe. 
f evknlade liftin n N ('n i h::ı.rc t 
<luğunu söyliyccek ' aziyt>tte 

ğildi. 

Garson geldi ,.e yemek L 
ni Sanıimc~·e uzattı. I~adm, . 
sonun l'steyi uzatı;rnda da h;ı 
kaladelik gördü, sanki bu r 
uzatıs son defa olclnğu için f.. • 
hir d.~faya mahsus olurn.k ü 
hususi bir tavır takmıyordu. 

Samime yiyeceği yemekler 
va~ yava~. düşünerek rn~ti . n 
meklerin son defa yeniler 
düşünerek o seçmeye bir rcsn 
vermek istedi. 

Kendi kendine düşündü: 
- ''İdama mahkum olanl 

son c!oefa yiyecekleri yemekler 
tihab hu~usunda tamaınile . 
be.st lnrakıldıklarmı bir yer 
kuduğumu hatrrlr~·orum. Ben 
bu a~am onlar g;bi hareket 
ceğim.,, 

~amimenin sipariş ettiği 

mekler garsonun hayretini m 
oldu. Çünkü çok türlü yemek 
marladr ve hepsinden birer p~ 
tadarak üst tarafm1 bıraktı. 

Bu halini izah i<:in garsofü 
- "Bu akaşm iştaham yol~ 

ne yiyeceğimi bilmivorum.,, d 
Garson bu izahatı zahiren 

kul buluyormuş gibi görünme 
beraber, keneli kendine herhal 

- "İnsanın parası bol oln 
ne yiyeceğini şaşu·ır.,, dedi. 

( .·1rka.<;· tıar) 
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Amerika mektupları 1 
Bugünkü Amerika 

nasıl kuruldu? 
-2-

( Birinci yazı 7 ikincikanun 
sayımızda çıkmıştır) 

ikinci grup (Orta grup): l 
Dutcb ( daç) denilen Holanda 

lılar laraf ından kurulan Nev Y ork 
(Nüv york}, Nev Jeraey (Nüv 
Jerıi) ile laveç ve Finlandiyalılar 
tarafından kurulan Delavare ve 
lngiliz Qua Kers (Kuvey Kör) le
ri tarafından kurulan Pennsyl -
\'ania. (Pensilvanya) dır. Pensil · 
\'anya adını Quar Kers'lerden 
:William Penn'den almıttır. 

Ü~üncü grup (Güney grupu): 
Burada Marylend (Merilend) 

Virginia (Virjinya) North Coro 
liııa (Nort Korolina) South) Coro
lina (Sovt Korolina) ve Georgia 
(Corcia) da fngilizler tarafından 
kurulmuıtur. 

Görülüyor ki, en çok Koloni 
İngilizler tarafından kurulmuf -
tur. Burada ba,lıca sebep İngilt~ 
tedeki din kavgatarıdır. Ptoteıtan 
~İr Kral tahta çıkınca Katolikler 
"e Katolik bir Kral tahta çıkınca 
Protestanlar Amerikaya akın el . 
bıi~Jcrdir. 

Piliprimı ( Piligrim): 
(1620-163C) 

Maaaçuseti kuran bu göçmen 
ler en cskilerdendir. İngiliz Kralı 
Jameı 1 zamanında bunlar evveli 
1-tolandaya göçmüşler, fakat ar.a 
dıkları saadeti bulamadıkları için 
bir gemi ile yüz kadarı Amerika. 
Ya !Atlmi ler ve bugün Plymouth 
{Plepıut) diye anılan Muaçıuet 
sahiline çılmuf lardır· Geçirdikler; 
ilk kış onların yanımı kırmıttı. 
Buna rağmen bahar gelince kimse 
llleınleketine dönmeyi istememit -
tir. 

İlk mahsullerini aldıkları za 
l'han ( 1621) bereket karfısında 

ıe~nçlerinin hududu olmamıfbr. 
Bunun için her ilk kanunun 
•on Perıembeleri Amerikada 
''Thanlu • Giving day" yani teıek 
lcür ıünüdür ve milli bir bayram 
clır. 

Quakerı: 

bir kardeılik kurmaktır. Kiliıel~ 
rinde papaz yoktur. Herkes gider 
sessiz sessiz oturur dua eder. iç
lerinde cezbe gelen olursa kalkar 
diğerlerine söz söyler ve meraıi • 
mi idare eder. Ve bu cezbe zama 
nında titredikleri için adlarına 

titriyenler anlamına gelen ( Qua
kera) denmiıtir. Bunların kilise • 
leri ayrıdır· Ve Amerikada bun · 
ların askerlik mükellefiyeti yok • 
tur. Amerika kanunu bunları harp 
itlerinden affetmiıHr. 

Dutch: 
Bunlar ilk evveli bugünkü 

Nev York ve Nev Jerscy'e çıkmıt· 
lar ve orayı kurmuflardır. Ve h.1 
la Hindiıtanın en kııa yolunu bul
mak ıevdaıı ile (Cesur İngiliz) 
adı ile tanılan Henry Hudson 
( Hanri Had sin) i seçerek yola çı
karmıtlardır. Henry Hudaon Hin 
diıtanm yolunu bulamamıısa da 
bugün adını tatıyan nehri bul • 
muıtur. 

Georgia (Corciya) : 
Bu İngiliz Kolonisi de lngilte 

renin (Fizan) ı olmuttur. Bütün 
borç mahkumları buraya sürül 
mÜ§liir. 

Virginia (Virjinya): 
Kolonilerin en' eskisidir. 
Din kavgası yuz en ı • .,·aa .. 

renin birçok asil aileleri buraya 
göçmüşlerdir. Bugün bl!nların so
yunu Boston da ve Virginia da bu 
luraunuz. 

WILL ROGERS 
Üç ay kadar evvel uçak ile ge

lirken Alaskoda uçağın düfmesiy
le ölen bu ünlü sinema aanatk4rı 
aslen kırmızı derililere menıup 
tur· Çok zeki ve hazır cevap olan 
Rogera Bostonda takdim edildiği 
ve asaletiyle mağrur bir kadının. 
"Ben Amerikaya ilk gelen en asil 
bir İngiliz ailesine mensubum. 
Ecdadım Amerikanın ilk sahibi -
dir,, sözüne: "Evet biliyorum, si
zin ecdadınız Amerikaya geldiğ~ 
zaman benim ecdadıma miıa fir 

Makineden Adanı! 
750 yıl evvel artık oğullarının sara

rayında kuUanıl~n makineler 
Ayasof ya kütüphanesinde ve 1 opkapı saraqındaki 

kitaplar tetkik için Ankaraya ~önderildi 

Türk ıanatkcirının eıerini ort&ı 
ya çıkaran tarihçi Bay lbrahim 
Hakkı, Ebuliz'in icat ettiği maki 
neden tavus ve adam, kitabın bir 
•ayılaıı; altta çok ıanatkarane 
yapılmıı iki makine. 

"Yedi Gün" mec::muMlnda ye · 
di yüz elli yıl önce "Artık" oğul · 
lanndan Diyarbekir hükümdarı 
Mahmudun sarayında makine a .. 
~ ve buna benzer bir çik ma ·J Bunu yapan bugün Türk top -ı Ebü'liz 602 hicri yılında "El •. 
kineden hayvanlar tmıııanılmıt ol- raklan içinde bulunan Cizreli Pi· camiu beynel ilmi vel amel, ennae 
duğu hakkında bir vesika ortaya rinççi tsmailin oğlu Ebü'lizdir. Bu fili fıssınaati bil Jtlyel,, adlı kita • 
konmuttu. Bir malıar:ririmiz bu adam, Artık oğullarından Mehmet hını yazmıştır. Hükümdann sara• 
vesikaları ortaya çıkaran tarihçi.. ve Kara Arslanın saraylarında, ymda yapılan saatlerden biri 
lerimizden bay İbrahim Hakkı ile sonra da Mehmedin oğlu Mahmu· şu idi: "Saat bir makine halinde
göriitmüt, vesikalerın kıymet ve dun Amid (Diyarbekir) deki sa · dir. Su ile işlemektedir. Yukarı• 
ehemmiyeti etrafında kendisinden rayında yirmi beş yıl işçibaşılık sında altlı üstlü 24 kapısı vardır. 
çok dikkate değer malumatlar al· yapmıştır. Bir gün, Mahmut Ebü'- Kapılann arka5ında renkli ktı,ıar. 
mıttır. liz'e şöyle bir teklif yapmış. bulunmaktadır. Her saat başı gel-

Bay lbrahim Hakkı, yeni bulu- - Bana bir saat yap. Bu saat diği vakit makineden bir adam çı-
nan ves:ıkalar için tunları söyle - seferberlik zamanında ve hazarda kıyor, kapılardan birini çalıyor ve 
mektedir: kullanılsın .. Topu, zinciri, yelko· çalınan kapıdan ortaya biı· ktJI 

- Kütüphanelerimiz Türk ta · vanı olmasın, şekil itibarile de ço~ fırlıyor. Bu kuş. ilk önce çırpma • 
ıihini her cihetten aydınlatacak zarif olsun.. rak ötüyor sonra ağzından fındıi 
kıymetli eserlerle doludur. Bugün Ebü'liz'in bu teklif üzere yap- büyüklüğünde madeni bir yuvarı. 
A vnıpanın fen adamları tarafm - tığı saat Artık oğlunun çok hoşu · ğı gene madeni bir levhanın üstü• 
dan birer nümuneleri yapılmak Ü· na gitmiş: ne atıyor. İşte bu atışla saatin kat 
zere yıllarca çalışılarak birer ha · - Dünyada eşi bulunmıyan bir olduğu anlaşılmış oluyor. ÇiL."1ldt Penıilvanyayı kuranlar olup 

Protestan mezhebinin yeni bir 
•~1didir. Bunlar muharebenin ta · 
"'-ınen aleyhindedir; ve bütün a
lllaçlan inaanlar arasında hakil:.t 

olmuılardı,, nüktesi ile cevap ver rika diye ortaya konan makineli makine yaptın .. Emeğ:n boşa git- madeni levha üzerine düşen yu • 
diğini anlatırlar. adamlar, bundan yedi yüz elli yıl miyecektir. Yalnız bir de şimdiye varlaklar bütün sarayda duyula • 

önce bir Türk tarafından yapıl - kadar yaptıklanna dair bir kitap cak bir ses çıkarıyor. Makin~d• 
Baltimor: Dr. Cemalettin Or mıştır. yaz .. demiştir. (LUt/en Sayı/ayı çeviriniz) 

Hauptmanın 
idamına doğru .. 

• 

:.:•hur tayyareci Linclberg'in çocuğunu kaçırmalı ue öldürmekle ıuçlandırdmlf olan Hauptman'ın yakında idam edilecefini, lalrat müdalaa auultatlaTının lalıla kentliıinl 
4 tar111e9a fallfhlJannı yazmıttık. Nöy lersey Valisinin ele yeni bir takım delillere dayanarak bu adamın arıçlu olamıyacafını iddia ettiğini ue mqluır bir •iuil deteklifin 
,; .,,,, ..,.,. 6almaya muvalluk olduğunu geçenlerde Avrupa gaz.etelerinden alarak büclirmiftik. Bütün bunlaTa rağmen gene Hauptman'ın idam eJilecefi ileriye sürü
.:•·ita münaıebetle yukarclaki reımi koyuyoruz. Sağdan ba§lıyarak: Birinci ruim, Amerikacla idam mahkumlarını oturttuklan elektrik sandalyuidir. Dauara dayammı 

dol~eler de idam görmek iatiy_en gazetecilere maharııtur. ikinci resimde, Hauptman'ın kapalı bulıındufu idam mahkUmlan höceresi görülüyor. Upncüü idam MJ/.o
nanun ılııardan göriinüıüılür. 
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Iskenderiye seferleri 

ltalya - Habeş harbine ait ilk haberler 

Ballaşlstaada yağmarlar 
davam ediyor 

Tanınmış ticaret firmaları Ekonomi 
Bakanlığına baş vurarak. seferle~in Çamur içinde kalan yollarda bütün münakalat durd 

yeniden başlamasını rica etti 
Mısırla it yapan ihracat tacir . 

leri lskenderiy~ seferlerine tek -
rar baılanmaaı için, alakadar ma
kamlara müracaat etmitlerdir. Bu 
seferlerin bilhassa son zamanlar
da, Mısıra olan ihracatımızın art
tığl bir mevıimde yapılması pek 
zaruri görülmektedir. lskenderi -
yeye yapılacak ıefer itleriyle ala
kadar tacirlerimizden biri, bize ıu 
izahatı vermiıtir: 

"lslreneleriye •elerlerine eler 
hal b'Jflamalıyız lıanaatincleyim. 
Çünkü bu •elerlerin yapılması i -
~in bugün birlıaç sebep varel,r. 
Birinci sebep fUJur: Mısıra ilara -
catımız artmaktadır. Dalaa ziyaJe 
•on zamanlarcla, Mısıra imla mik
tarda meyva wönderilmele bllf -
lanm11hr. Billaaua /~relen M, • 
•ıra lntlık lıcwun gönderilmekte -
Jir. ihracat maddelerimiz:, ecnebi 
vapurlarının pelr yüksek olan tari
lelerine tabiclir. Bu ıerait altında, 
mallarımız, Mısır piyıuaırula pa
halıya •atılıyor. Halbuki Türk va
purlariyle mallarımızı dalaa ucu -
za •evkedebiliriz. 

l•kenderiye seferlerini, türü:m 
'balıımından tetkik etmelı lazım • 
Jır. Devlet Denizyollan, Mısırda 
bu oğurda çok reklam yapmlflı · 
Mısırda, Devlet Denizyolları va -
puılarının temizliği ve intizamı 
ıöhret alml§tır. Senelerdenberi 
büyük letlaklirlılılarla elde edilen 
bu ıöhretten tekrar isti.iade etmek 
lazımtlır. Deniz yolları vapurla -
riyle memleketimize •eyyala cel • 
bcdebiliriz; banan tecrlibeleri Y• 
pılmıftır. Denizyolları dairesi la -
kentleriye seferlerini tıfacağı .z.ı • 
man, Türk bayrafınrn yabancı su
larda dalgalanacağını da hatıra 
getirmelidir.,, 

Diğer taraftan, ihracat itleriy
le uğratan resmi bir daire de Is -
kenderiye seferleri hakkındaki 
fikrini Ekonomi bak•nhğına bil -
dirmittir. Bundan batka, taze 
meyva tacirleri, bilhaua lnebolu 
elma tacirleri lskenderiye sefer
leri için, Deniz yolları ic1areıine 
müracaat etmittir. 

Öğrendiğimize göre, Denizyol
ları idaresi de son müracaatler a
zerine meseleyi tekrar tetkik et -
mektedir. Fakat ıimdiye kadar 
yapılan tetkikat, seferlerin tekrar 
batlamasına bir karar verdirecek 
derecede değildir. 

Salahiyettar bir zatın ifadesi . 
ne göre lıkenderiye ıef erlerini 
ar.mak meselesi yalnız denizcilik 
ticareti bakımından tetkik edile -
cek bir mesele değildir. Bu İf, da-

ha ziyade devlet meselesidir. Bu 
vaziyet kar,ısında ihracat tacir!e 
rinin yalnız Denizyolları idare.i 
ne müracaat etmeleri ve burad'ln 
karar beklemeleri doğru değil 
dir. 

Bir taraftan ihracat tacirleri 
nin müracaati, diğer taraftan de
niz yolları idaresinin bu mesele 
etrafındaki kararlar11 Ekonomi 
bakanlığı tarafından tetkik ed;J. 
mektedir. 

Bu tetkik sonunda Ekonomi 
bakanlığının vereceii kararın ne
den ibaret olacağını tahmin et -
mek güçtür. • 

Sovyetler tiftik almaya 
başladılar 

Sovyet Rusyuı ticaret mümeaıil
liii ötedenberi piyaaamızdan tif • 
tik ve yapağı almakta idi. Son 
günlerde kapanmıt olan bu mah 
reç yeniden açılmıt ve tiftik pi -
yaaamızda dünden itibaren biı· 
canlılık baılamıttır. Sovyet Rus · 
yası piyaıamızdan 1200 balya ka
dar Eıkitehir ve Sivrihisar tiftiği
ni kilosunu 68 kuruıtan satın al 
mıtlır. 

1934 denberi Almanya heaaı>ı
na yapalı almıyan bir firma da 
39 - 40 kuruf tan yapağı almağa 
baılamıtbr. Sovyet Rusya tiftik -
ten batka ayrıca 500 balya kadar 
yapalı almıttır. 

Ankaraga gönderilen 
elmalar cır1ık çıktı 

Birkaç gün önce Mııırdan biri 
ıehrimize, biri Ankaraya gönderi
len iki nümune ambalajından bah
setmittik. Ambalajlardan biri 
tehrimizde açılmrı ve raporu h3 -
zırlanmııtı. Ankaradan gelen ha. 
berlere göre ikinci sandık da a -
çılmıt, yalnız bu sandıkta elma ve 
armutların cıvık bir halde bulun .. 
duğu görülmüttür. 

Almanya konser-Ôe 
yumurta da alacak 

Almanya ile aramızda mevcut 
bulunan yumurta anlatmasma gö
re bu memlekete göndereceğimiz 
yumurtaların taze olmaıı lazım 

geliyorau. 
Fakat Almanya bu yumurtafa 

son zamanlarda fazla ihtiyaç göı · 
terdiiinden bu sebeple Alman 
kontrol dairesi konıene yumur
talarımıza da alıcı oldutunu bil -
dirmittir. 

Bu itle alakadar makamlar 
Türk tüccarlarına ıönderme mü • 
saadesi vermitlerdir. 

-------------------------- --------------------------mevcut 24 kuşun her biri ayn ay· 
11 ötmektedir. 

Bundan başka her üç saatte bir 
makineden çıkan makine adam -
lar sahnede davul, zurna, dÜüük 
ve zil ile konser vermektedirler, 
bu saatte, gece ve gündüz ayni za
manda güneçin ve ayın durumla · 
n da gösterilmektedir. 

Ebüliz'in yaptığı makineler sa· 
yısızdır ve her biri yukanda an -
!attığım saat kadar mühimdir. 
Sarayda makine ad~m ve hayvan 
lar hftkftmdara h!zmet etmekte -
<lirler. Hükümdar, abdest alırken 
hizmetçi ve cariyelerin su dök'11e· 
sini istemediğinden, bunların işini 

makineden adamlar yaparlardı. 
Hükümdar, abdest alacağı za -
man, makineden adamın bir düğ
mesine basıyor, mevşiınine göre 
makine adam sıcak veya soğuk su 
döküyordu. Gene makineden a • 
dam, bir elinde balık öbür elir.de 
şarap kadehi olduğu halde bunla
n hükümdara sunardı. Ebül'iz. ay 
ni zamanda şifreli kilitlerin de mu 

cididir. Yirmi sekiz harfli şifreli 
kilitleri, ancak bunu bilen tarafın-
dan açılabilirdir. Kan alma ma -
kinelerini icat eden de Ebül'izdir. 

Nehirden ve kuyulardan su çı
karma makinelerini de bu Türk 

Ay tutulması ı'labeşlere mühim hadiseler olacak vehmini ver 
Harrar, 9 (A.A.) - Havasa

jansının muhabiri, de Caz Bayeu· 
lu'nun kıtaatımn Kerelle mmta -
kasını istirdat etmiş, bir çok be -
yaz ve yerli ltalyanlan öldürmüş 
ve bir telsiz istasyonunu ele ge -
çirmiş olduklanm haber vermek-

tedir. 1 
Roma, 9 (A.A.) - Yan res -

mi mahafil, Bali valisinin kuman· 
dasındaki kıtaatın Kerelle' de l -
talyan müfrezesine tecavüz etmi~ 
olduğuna dair bir Habeş kayna -
ğından sızan ha herden malfımatı 
olmadığım söylemektedir. 

tTALYAN TEBLlel 
Roma, 9 ( A.A.) - Mareşal 

Badoglio, çekmiş olduğu telgraf
ta bilhassa diyor ki: 

Topçu kuvvetlerinin atışları 
Makallenin şimalinde Gabat'a 
doğru ilerlemekte olan düşman 

kuvvetlerini dağıtmıştır. 
Uçaklar, Tzellemti'nin şirna -

linde düşman gruplanm bom bar
dıman etmişlerdir. 

MISIR KIZILAY BAŞKANININ 
SÖZLERi 

Harrar, 9 (A.A.) - Mısır Kı· 
zılay başkanı Prens İsmail Davut, 
Ciciga'dan Harrara gelmiştir. 
Prens, 4 sonkanunda Daggabur' -
daki Mısır Kızılay hastanesinin 1-
talyanlar tarafmdan ne suretle 
bombardunan edildiği hakkında 

'" t.a.l~Jit.,,Jr~~j&tiı:.;, 

san'atkirr bulmuştur. 
Bunlar arasında daimi fıskiye

ler, makineden fil, tavus kuşu ve 
daha bunlara benzer bir çok icat
larla Ebül'iz sarayı süslemişti.,, 

Bay İbrahim Hakkı, bir yıld.n 
fazla bir zamandır tetkik etmekte 
olduğu bu mevzu hakkında mu • 
harririmizin sorduğu diğer soru · 
lara da fU cevapları verm.ittir. 

- Bu kitapta anlatılanlarm bu 
gün için tatbik kabiliyeti var mı 
d .. ? 

- Tatbik kabiliyeti her zaman 
vardır. Bunlar, birer hayal mah -
sulü değil, yapılmış ve tecrübesi 
görülmüş eserlerdir. Hatta Alman 
yanın Erlangen üniversitesinde 
profesör Wiedemann, tarafından 
yapılmış ve muvaffakiyetle işle -
miş bir kaç nümuneleri vardır. Bu 
kitap eşi az bulunan pırlanta bir 
eserdir. 

Ayasofya kütüphanesinde bir 
nüshası vardır. Abdülhamit zanrn
nmda 1stanbulda İsviçre sefir ve
killiği yapan Marten adlı bir müs
teşrik bu kitabın kıymetli resim -
!erini ve minyatürlerini aşırmağa 
muvaffak olmuştur. Bunlar, bu · 
gün Paris müzesinde bulunmakta
dır. Ben, bu kitabın resimleri mü
ellifi tarafından yapılmış bir nüs
hasını Topkapı sarayı müzesinde 
buldum ve Ayasofyadaki eşi ile 
karşılaştırdım." 

Profesör Ritter, Ayuofyadaki 
eserden alman malOımat ve kro • 
kilerle Almanyada makine ada -
mm yapıldığını .öylemi§tir. Bu da 
gösteriyor ki Ebül'iz'in kıymetli 

eterinin bir kamının çalındığı doğ 
rudur. 

Ayuofya kütüphanesinde ve 
Topkapı aarayındaki kitaplar, ta· 
rih kunmıu tarafından tetkik edil-

11 
mek üzere Ankaraya almmıfttr. 

"12-13 günü, Daggabur'un 
cenubu şarkisinde kain Bullale'de 
bulunan ve üzerinde kızılay i~a -
retini taşıyan hastanemize beş ta
ne İtalyan bombası zaten isabet et 
ıniştir. 

Bunu müteakip İtalyan U\!.lk -

lan Bullale ordugahını bombar - ı 
dıman ettiler. Sonra, bu uçaklar
dan iki tanesi Daggabur'a gidip 
Amerikalı doktor Hukma:ı'ın ida
resindeki kızıl haç hastanesinin 
üezrine 10 tane mobma attılar. Bu 
doktor Hukman bilahara feci su
rette ölmüştür. 

Bu bombardıman insanca z:ı • 
yiatı mucip olmamışsa da, verdi
ği maddi zararlar çok önemlidir 
Yeni bir bombardıman ihtimaline 
mebni yaralılar Cicigaya sevko -
lundu.,, 

Prens, Mısır hastanesi hekim -
!erinin Daggabur'dan aynlmayıp 
vazifelerine devam edeceklerini i
lave etmiştir. 
Y AeMURLARIN ÇIKARDICI 

GÜÇLÜK 
Adisababa, 9 (A.A.) - Ha -

beşistanın muhtelif yerlerinde bu
lunan Reuter aja~ muhabirlerin· 
den gelen haberler, memleketin 
hemen hemen her tarafında şid · 
detli yağmurlar yağmağta oldu • 
ğunu bildirmektedir. 

Harrar'da bir Jıafta mütema -
diyen y:;ı~ur yağını.' ve çamur 
yüzünôen münakalat inkıtaa uğra 
mıştır. 

De~ie ahalisi, alelade üç haf· 
ta devam eden "Küçük yağmur -
lar mevsimi" nin başlamış oldu • 
ğunu söylemektedirler. 

Bulutlann çok alçaktan geç · 
mesi ve etrafı görmek imkanının 
azalmış olması her türlü müessir 
hava faaliyetlerine mani olmakta 
ve otomobillerle yapılmakta olan 
nakliyeyi güçleştirmektedir. 
AY TUTULMASI HABEŞLERi 

KORKUTTU 
Asmara, 9 (A.A.) - Reuter a

jansından: 

!ki saat kadar devam eden cüz'i 
bir ay tutulması, cephenin her iki 
hattmdaki yerlilerde fevkalade 
mühim hadiseler vukua geleceği
ne dair bir his uyandırmıştır. 

Bugün de bir çok esirlerin V' 

mesi beklenilmektedir. 

RAS GUKSA iT AL YANLAR 
NiÇiN GEÇMiŞ? 

İngilizce Sandey Refree ga7 
tesi, bugün İtalyanlar tarafı; • 
bulunan Habeş kralının danı~ 
nas Gukşa hakkında mühim ~ 
şaatta bulunmaktadır. Gazett>n 
yazdığına göre bütün Habeşle 
tel'in ettiği Ras Guksa, ttalyarıl 
rm harekatını kolaylaştırmak m 
sa dile değil, daha evvelce Hah 
kralı ile anlaşarak bir Habeş <' 
susu olarak İtalyanlara geçmi§ 
N egus, harbin daha başlangıcın 
vaziyetin Habeşler aleyhine mü 
sait olduğunu gördüğü için dam 
dmı yanına çağırmış, ve ona ~ c 
li İtalyan kabilelerini ayakland 
ma vazifesini vermiştir. Ras Gu 
sa da bu emri tebellüğ eder f't 
mez derhal mutavaat etmiş ve t 
talyanlara teslim olmuştur. Bu 
nunla beraber kayınpeder ve da 
mat arasındaki bu sıkı anlaşmaz 
lığı ilk günlerde hiç kimse bilm 
mekteydi. İtalyanlar Ras Gukqa 
nm harekatını son günlerde şüp 
heli bulmuşlar ve nezaret altı 
almışlardır. Ras Guksanın bir m 
hakeme neticesinde kurşuna di 
zilmek ihtimalinden de bahsedi 
ınektedir. 

KIZIL HAÇ BOMBARDIMANI 
ETRAFINDA 

Stokholm, 9 ( A.A.) - Ha 
şistanda İsveç Kızıl Haç seyya 
hastanesinin bombardımanı se 
biyle İsveç hükfuneti daha hi~ 1'i 
teşebbüste bulunmamıştır. Bum 
da öğrenildiğine göre hüktlme 
ancak lüzumlu vesaik ve rapo:l 
n ve bilhassa general Graziani' 
nin raporunu aldıktan sonra, b 
mesele hakkında kat'i kararım v 
recektir. 

Diğer taraftan İsveç kızıl haç 
icra komitesi de, hem lazım geeJ 
eşyayı yeniden yollamak hem d 
zarar ziyan talebinde bulunmak i 
çin, bombardımanın yaptığı h3 
sarlar hakkında tafsilaflı rap•Jn 
beklemektir. Bu sebepten dol:ıyı 
kızıl haç icra komitesi, mütemadi 
yen hükumetle temas halindedir. 

Bulutsuz bir semada gayet iyi Beyoilu Halkevinden: 
olarak görülen hüsuf, binlerce :ı . Evimizde Solfej ve koro deraleri • 
haliyi evlerinden çıkarmıştır. Bir çılmı,trr. Derı almak iıtiyenler her g 

saat 9-21 e adar evimiz direkterltl 
çok evhamlı kimseler de müthiş ne gelmeleri. 
bir korku ve telfışa kapılarak ev - -------------"! 
!erinde kalmışlardır. 

BiR iT AL YAN ESiRiNiN AN
LATTIKLARI 

Dcssie, 9 ( A.A.) - Habe~ler 
tarafından esir edilmiş olan b:r 1 · 
talyan tank zabiti, Reuter ajansı -
run bir muhabirine şöyle demi~ • 
tir: 

"Etrafımın sanldığını ve k&ç · 
mak imkanının kalmamış olduğu 
nu anlar anlamaz ellerimi hav~ya 
kaldırarak ileriye atıldım ve: "Biz 
de Haile Selisiye gibi hiristiy:ı -
mz" diye bağırdım. 

Bizi hatların gerisine götürdü
ler ve orada bize Habeş yemekle· 
ri ikram ettiler. Açlığımıza rağ . 
men bu yemekleri yeyip yutama -
dık. Bunun üzerine Habeşler, bi -
ze yeyebileceğimiz yemekleri ha-1 
zır }adılar." 

Bozuk sucuklar 
Maltepe ile Bostancı arum 

Küçük yalı denilen yerde yapıla 
ve "Türk sucuğu - Kayserili Şim 
şir oğlu,, etiketi altında satıl 
sucuklann belediye laburatuva • 
rında yapılan muayenesinde ye 
nilmiyecek derecede bozuk çıkt1 
)mlaşdm ıştrr. 

Bu sucuklann üzerinde ''bay 
tar kontrolu altında en nefis oon• 
ve sığır etinden yapılmıştır." diyt 
kayıt da vardır. 

Belediye, şubelere bu aueukld 
hakkında bir yayım göndennitP 
rastgelinen dükkandaki bu sucuJGıı 
lardan nümuneler alınarak haY 
van bastahanesi laburatuvarılf 
gönderilmesi, ve mevcut sucuk1-" 
rın da tahlil neticesine kadar ,..,. 
tırılmaması bildirilmi§tir. 



lngiliz gazetelerine göre 

ransız ve lngiliz donan
aları Akdenizde müş

erek harekete geçiyorlar 
• 

.. < llıtyanı ı incide) re, bu buauıtaki karar kabinenin 
UJ>hesiz, Fransız donanmasının gelecek hafta içindeki toplantı -
~ııevra yapacağı haberi ehem - sında katileıecektir . 

• 
1
Ye-'ti haizdir. Ancak buna, hiç - Şehir mehafilinde, SoYyetlere 

ır v 
ıaya uymayan ve esaıen ikraz edilecek paranm 20.000.000 

rıtık bir durumu daha da karıt- lıterlin lirası kadar olacaiı tah -
t~ak olan bir ehemmiyet atfet- min edilmektedir. 
ere çalışmak neden icap edi - INGILIZ - iT ALYA 

or?,, TEMASLAR/ 
Eeho de Paris'den: Londra, 9.(A.A.) - Romada-
Jourııal'ın Bertin muhabiri, Al- ki lngiliz büyük elçiai Sir Eric 

anların, lngiliz ve Fransız kur- Drummond, buıün öileden ıonra 
lJları araaındaki anlaımalarm Dıı itleri bakanhimda Bay Eden; 
0~rııo anlatmasına bir tecavüz ziyaret etmittir. 
~\il edeceği fikrinde oldukları - AFRIKAYA YENi ASKER 
1 

bildiriyor. GiDERKEN 
Bu ıa::ete ıunları ilave ediyor: Roma, 9 (A.A.) - Matbuat 
.. Ş~ halde, Almanya, Ren'in Bakanbfr, Bqinci Alp Alayma 

.'h'i aıkeri kıımını asker kuvve- menıup bet yüz Askerin Doiu 
tfle itıal edecek midir? Şayet Afrikasına gitmek üzere hareket 

nu yapacak olursa, bu, andlat- ettikleri eınada Meranoda bir ta
llın açıkça ilgası demek olacak lum hidiaeler zuhur etmit olduiu 

••ahim neticeler doğuracaktll'. haberini tekzip etmektedir. 
olcıa, Almanya, alakadar dev - HABEŞIST AN ALEYHiNE 

ttlerclen izahat istemekle mi ildi- BiR HADiSE 
'edecektir? Bizce, ite buradan Pariı, 9 (A.A.) -Milletler Ce-

11'.,, miyetinde Hahqiıtanı temsil et 
PE:TROL AMBARGOSUNU mit olan hukuk profeaörü Bay 

ICIM TEKLiF EDECEK? Guton Jeze talebenin nümayiıle-
londra, 9 (A.A.) - Petrol il- ri ile kartdaDDUftn'. Mumaileyh 
"ne ambargo konduiu takdirde denini vermeden fakülteyi terket· 

'-'1a tarafından pyet bir taar - mek mecburiyetinde kalmııtır. 
lla Yakubulurıa, Akdenizde der - INGILIZ MANEVRALARl 
al lllUavenet edip etmiyeceiine lfEllEDB Y APILACAK.1 · 
air olan ıuale lıpanyaarn ancak LonCTta," {.--.--; D lırı.lNl.-
~0-1 seçimden ıonra cevap ve- kanbimın aallhiyettar bir r6kntf 
'teli sannediliyor. ana yurd donanmasının, evvelce 

ntlıllilla~oısn lamiaat ıudur ki, ima edildiii aibi kdenizde delil, 
naDtere, Cenevrede zecri tedbir- fakat Atlas denizinde manewalar 
erin teınıilini bizzat iıtemiyecek- ppılacainu '61lemittir. 

de, baıka bir devlet tarafmdan Ancak, bu manevraların, Atlas 
laabulacak böyle bir teklife Denizinin hanai noktumcla J&Pl· 
unıumi bir müzaheret temin lacaiı tavzih edilmemiftir. 

hınınak tartiyle - ittirak ede - -------------
1..... ZAYt 
-uır. 
B Sahibi bulunduğum 1259 aayılı sa -

. azı çevenler, Dolo hastahane- lapurya ile merhum Nikodan aatm aldı· 
~il bombardunanından ıonra, ğmı 406 Bandırma nam motörUn pli. -
llrol ambargosunu istemekte ı... kalannı zayi ettim. Yenilerini alacatım 
9Ç'in ön ayak olacafını tahmin dan eskilerinin hükümleri olmadriJnı i· 

ediyorlar. tın ederim. (V. No. 12530) 

l11c1LrERE _FRANSA KAR- Mehmet otla Mehmet 

ŞISINDA ALMANYA btanbul betinci icra memurlaian -
8 J dan: 

J er in, 9 (A.A.) - Reuter A- Mahc\1% olup paraya çevrilmesine 
allsından: karar verilen ve tamamına yeminli Uç 

''Abnanya, Fran.aa ile lngilte- ehli wkuf tarafmdan 9510 lira kıymet 
?e .,_ındalri ıüel görüımeleri takdir edilen Befilrta1 Atik Tqvildye 

~ ~iyor.,, Bu ıözü Dıı itleri cedit Meırutiye mahallesinin atik De
~ıfı namına ıöz söylemeie re cedit Mektep eokatı eui 13 mU • 
&al.n • kerrer yeni 17 numaralı pyri menkul 
-..ıı1ettar bir zat Reuter Ajansı 1 "-ıh açık arttmnaya çıkarılmrt olup 25 -

ahirine söylemittir. Alman - _ 936 cUnUnden itibaren prtnamni 
l'l1lın bu görüımelerin, lokarno herkeıin görebilmeıi için daire div~n • 
iktı hiikümlerinin ihlali denıek hanesine asılacak ve 10-2-936 tarihi-

dutu mütaleaıında bulunduiu. ne milaadif pazartesi gilnU tut 14 ten 
:- dair Fransız gazeteleri tarafm- 16 ya kadar befinci icra memurlutun • 

t 
~,"-ki neıriyatın hakikate mu_ da satılacaktır. Arttırmaya ittirak için 
l911e 1__ • • yUzde 7,5 teminat akçesi alınır. 

Ouuad~mı ilive etmıtlır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin 
Qı..~Jııi zamanda, Almanyanm yüzde yetmiı be1ini buldufu tadkirde 
-~ie'nin aıkerlikten tecrit ihale yapıtacakttr. Abi halde on beş 
~l•iı olan mıntakasınr yeniden gUn daha temdit edilerek 24-2-936 
111•1 ebnek tasavvurunda bulun • tarihine müsadif pazartesi cilnü ayni 
d...lL - ... d l d saatte yine muhammen kıymetin yüzde 
:.~1 air olan ıayia arın a a-
., ._ yetmit betini buldutu takdirde satıla -
lit. e ea&sı olmadriınr ıöylemit· caktır. Bulmadıiı takdirde 2280 numa • 
I rah kanuna göre bet aene tecil edile-
lfCILfZ - RUS ANLAŞMA· cektir. 2004 numanlr icra ve iflb ka· 

SINA. DOGRU nununun 126 ncı madeıine tevfikan i-
loactra 9 (AA) _ Nevı • potek aahibi a!ac~larta diler aWra • 

Ciar01lİcl ' · • ·• darlamı ve irtifak balda uhiplerinin da
diii • aazeteaının haber ver • hi itbu gayri menkuldeki haklarını v~ 
ır..;,.,•• IÖr~ lngi~tere hükUmeti ya v~ huıuıile faiz ve maırafa dair olan id

'-at ~adelı kredıl~r ~çm8:k ve ya- ?~ları~ı evra~ı ~üıbi~elerile yirmi gi1n 
iL iri Moalrova hukumetıne para ıçmde ıc~ daıresıne bildirmeleri ~ 
~ etmek suretiyle lnıiliz _ d:r. Aksı halde haktan tapu ılcilli ile 
~ 9dlnuehatmı 'ıeni )etmek sabit olmadıkça ~tıı bedelinin pay1aı -
~ '-a t tırılmasmdan harıç kalırlar. Daha fu -
~ 1 tasavvurlarda bulun- la maltlmat almak iıtlyenlerin 934/1317 

a. ır. . . . w. •• numaralı doaya ile memurlyetlmbe mil· 
~$tenın taırıh ettıgıne go- ncaattan ilin olunur. (V. No. 1?529) 

Bu hafta yapılacak maçlar 
• 

· Y afmıala luıoatlıı' top ~ana! .• 
OnUmUzdeki hafta, tehir ecU - Anadolu - Feneryılmaz A ta - Imı, yan hakemleri: Halit Ozbq 

kal, M. Ali. len maçlar bir tarafa bırakılırsa kımlan saat 11 de hakem Şazi Tez 
lik maçlarının birinci devresi bit- can. FUTBOL HAKEMLERiNiN 

TOPLANTISI mi§ olmaktadır. lkinci devre maç Günet - Anadolu A takımla-
lanna 16 marttan itibaren başla - rı saat 14,80 hakem: A. A. Göğ 18-1-936 pazartesi futbol 

hakem komitesi İstanbul bölresi 
merkezinde saat 18 de toplana<'ak 
tll'. Azanın tbplantıda bulunma • 

nacaktır. · dün. Yan hakemleri: Tahsin, Ta-
Bu hafta şehrimizOe ecnebi ta· lit OZIŞik. 

kDn bulunmadığı için lik maçla· Galatasaray- Hilal A takm· 
rma 8 statda da devam edilecek • lan. saat 12,45 hakem Adnan A - lan. ~ 
tir. Bu haftaya rastlıyan maçlar 
şuDlat"dlrı 

11-1-938 CUMARTESi YA· 
PILACAK MACLAR 

~(B taJmnlan) Fener ltadi: 
Alan gözcüsü Bahattin Uluöz. 
Fenerbahçe - Süleymaniye B 

talrnnlan saat 13,80 hakem Ba -
hattin. . 

Vefa - lstanbulspor B takım-
laıi saat 15 te hakem Tahsin. 

Şeref: atadı: 
Alan gözcüsü: Feridun Kılıç. 
Beşiktaş - Eyüp B takımları 

saat 18,80 hakem Samim Talu. 
Beykoz -Topkapı B takım!arı 

saat 15 hakem Feridun Kıhç. 
Taksim atadı: 
Alan gözcüsü Şazi Tezcan. 
Güneş - Anadolu B takrmhln 

saat 15 hakem Şazi Tezcan. 
Galatasaray- Hilil B takını

lan saat 18,80 hakem Şazi TE:z -
can. 
12-1-936 PAZAR YAPILA-

CAK MAÇLAR 
(A t•krmlan) Fener stadı: 
Alan gözcüsü: Cafer. 
Altınordu - Sümer A taktm -

lan saat 11 hakem Kemal Halim. 
Vefa - lstanbulspor A fak,m

lan saat 12,45 hakem izzet Mu -
bittin Apak. Yan hakemleri, Ta
lat Delidağ, Samim Talu. 

Fenerbahçe - Süleymaniye A 
takımlan saat 14,30 hakem Sadi 
Karsan. Yan hakemleri: Namık, 
Cemal. 

Şeref atadı: 
Alan gözcüsü Basıi Bütün. 
Beylerbeyi - Ortaköy A ta -

kımlan saat 11 hakem H. G. E?gii 
Beykoz - Topkapı A tak!m • 

lan saat 12,45 hakem Sal>ih, yan 
hakemleri Feridun Kılıç. Rıfk r. 

Beşiktaş - Eyüp A takımlan 
saat 14,80 hakem Suphi Batıır. 
yan hakemleri: Sedat, Ekrem E~ 
soy. 

Tabiaı ıtadı: 
Alan Gözcüaii: Kemal Rifat 

Afyon mııltakası spor 
kongresi yapıldı 

Alyon mıntalı.ı ~por lıong ruinJe bulananlar. (X ifa. 
retli Vali Ba y Drırrna,tar). 

Afyon, (Hususi) - Kmtaka · ı ayibin teklifi üzerine atletizm hee 
mız spor kongresi, valimiz BAy yeti teşekkül etmiştir. Başkanlı • 
Durmuş Evrendilek'in başkanlığı ğma öğretmen Hüseyin, azahkla .. 
altında toplanmıştır. ra Necdet, Ata seçilmişlerdir. H:ıJ. 

Mmtakaıuarzda dokuz tanr kevinde bir de güreş şubesi açıl• 
spor klübü vardır, bundan yalnız mıştrr. Bu şubeye de yine Bay Şü
ikisi nizami müddetlerini bitirme· ayip bakacaktır. 
diklerinden kongreye murah.1ıas ·--·-- • ..... - .... ·---
gönderemediler. Diğer altı kJüp Değlin Amerika 
murahhasları geldiler. Bundan · • d. 
başka. Akşehirden de iki klüp mu- şampıyonunu yen ı 
rahhur gelmemişti. Bu vaziyet Fransız şampiyonu Deglane I• 
kongrede bulunan sporcuları mü- le Branoviç arasında yapılan ~r
teessir etti. Hallcevi başkam Bay best güreş müsabakası fevkalide 
Galip murahhaslann şerefine bir heyecanlı olmuştur. , 
ziyafet verdiği gibi onJann bütün Dünyanın en usta serbest gü • 
istirahatlerini temin etti. Kon(!J'e- reşçileri olan bu iki maruf pehli • 
de vali sporculara nıaddı mane\i vamn nihayet biribirlerile çarpış. 
her türlü yardımlarda bulunaca - malan her tarafta büyük bir alaka: 
ğmı vaadetmişti. Mıntaka merkez uyandırmıştı. 
heyeti başkanlığına Bay Galip, i· Tam bir saat iki dakika,,~ 5'Z 
kinci başkanlığına Karateke aza - saniye güreşten sonra Deglane nas 
hklara Bahattin, Rifat, Hüse,,in mma galip gelmiştir. Her iki f Pb. 
seçilmişlerdir. Futbol heveti bas - livanın biribirine üstün gelmek f. 
kanlığma lise öğretmenlerindPn çin sarf ettiği gayret, göster,1iği 
Bay Şüayip, azalıklara Lutfi Ha- maharet ve mükavemet fevkala • 
san, Reşat, Osman seçilmişler. Af de takdir edilmiş ve şiddetle al • 
yon spor klübii murahhası Bay Sü· kışlanmıştrr. · 
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Arif: 
- llaaatı oiu1Janndamm, bek&nm. 

tabUfatn j6ltut'. 
Ali IÜj& bflu ~ttln: - aı• ttv.ıKitıtiytlttt. '1'6bt ftatdydl 

müdürüydüm. Evliyild. Dan Cdeuk ba& ., .... 
tdria: 

- 294 ttttftttflU}'Utn. Mataıtll oturu· 
~nm. Illahiyede doldum. De,nit Ali 
mİhaneaindenim. Ahı verit yaparak ha-
1ttttm ıeasa.mnm. Çiftlik tahibiy&d. Se... ~~ 
~ 80iln Amtt olht laban 

dinlendi. 314 doğumlu ye et'li elduğunu, 
iki de pup bulundujunu .ayledi. 

Gene suçlulardan Ahmet oihı İsmail 
4'e- Hamza olullanndan Şa1wuri kirde
.f. olduluftu, ntt fabt ~otufu ölMadı• 
j1811&yledi. 

MAHKEME BAŞLIYOlt 
Bıı ~ Ali ı&lip 10rg.ya geldldi. 

.. 3aip btitlb pyretint r•imen -lbka 
~fdll muı.faa eiemiyor. beyeca
.. beDi ediyorclSJ 

~el. sordu: 
-At!mne? 
-M8alp. 
-9&._.adsP, 
-Emin. 

t 10 a kadar devam etti 
uçlu da sorguya çekildi 

... ~ yapduııı1 
- ftl dotumtuyum. 
-lfttHe dol4aa? .. ~ .... 
- &tli edtiiıf ~ulün nt mı? 
.- AttHyim. »lif ~uğum var. 
-99tka .w.u ftr mı? 
.ı..ıs !f*yır. 

•Ufl4Ö llOarl mahkeme,• ıcttlldf. 
ff.W. keatiletiiıe hitaben Ceza lranu
itUllM ııo Uft6u ma44t;li mucibince ken
dltfi'!Af Wr iftlddet •ftlldlktea toııra 
_..... ........ tay!A ...... loap 
eftflktl, l•lrai if{li .._.yed •• barı 
.....,.., ~ı.. ltea4ftcttkte bu 
dtld .... •eriJllw4JlinJ, ı.terlene btı lra
tatı ldta• edebileceklerini llyliyerek 
tetclu= 

- ıttt btati fttru lwdaııız var. 
tdı'U edfymo muntttı.t1 

BuAa Ali a.wia aftkatı H&lait Şev
ket, JıukulDu Amme davan Ü.Zerine aah
kemenin çok yerinde bir karar verdiii· 
lıi, ve bu karara milvekkilinin hilrmet 
tttf lhtl tfttlfyet~Jt lftttlttkeme6fft d~rhaı 
ele.,.. etınedli ı.tdl. 

mDIAMMll! 

Wttl. 111DQa __. ilk ala Y ahra hl· yapmıf, fdliti bir' saz kcdı\panya&ında 
llbn tanılıa4aa IGl"S1IJ• 9'181di. Yah • çtiıımııtır. 
ya ~ kaJinde M•41iii hir kız. Melıda45te dö~ ene)~-
la _..........._ itin plıpmk mecbu • da bir siııf Yala~ kendieine: 
riyethı .. ltalanclatanu, iN ıebepten ... - Benimle kcmutma1a taeuül et • 1r...- lııaçtıjmı, kaplı olclaiu için de miyor ıauıun? 
pMlafort •laDlachlmclan pa1&porbu1. o- biye yaklaımıı, konuımuılar M ae • 
larM Hal• sittiiini IÖyledi. nesinde köye döndüiü zaman Yahya hir 

Anlattıfma sin Şamda 1'araımı de· gün )'ine atdlp t&riitmilıtür. 
iiıtirlrken paraıı çahmmtt bunun ibe • Arüin bu ifa._ uıuM dikkatli Çün
rine ffayfaya •iderek Mr yaltuclinin Y•· ki Y&,a ifacleslnfle lı• iki sirü§tbe • 
dlll'8 falıtmıt. erada birilıtitclili 50 li- den bit ı.hsetmemitti• Atif "- bunda 
ta De ~ela Halebe ıitıniı, oradan da dvvel IOrguya felülen diier maznun • 
Ttilliye •aclttdu• ıinMif. Se•cliii kız lar sibi polisin tazyikine maruz kahb -
lıliy .. .1etilmiı. O WJ• bir mü'1det iım iddla etmiıtir. 
ı..tM ltektiliii ,..,....... Mlda lira t.i • Mahkeme tJ zeyrhı katdeşl Afif ten 
rilldimi,. a. ,.... ile köyden çıkmak eatıta 'l'<Jklt rtahiyeil müdtırU Şettıset· 
het6 iken jandanna?ar ıelerek kenefi- tini sorguya ttkti. t1mtettiıı ötice H· 

ıfıd etvefl ıtahtye merkafdt t3tGrmÜt· bıtayat \fftdlft ilade.tdl aynen tdkrar 
ler, tevkif eclilmiı, Antebe, Adanaya ve «itti. Jandarml b810 INınandam ile 
niha,et Anllaraya setiftlmit. Ali hihi a:ı:amun a§lk oldufunıa ilivo edertk 
faıumıyormuı. AtatüNe ıullmıttan ha- Atatürke bajhlığım anlatu. 
lterf yokmuı. Buiıdan evvelki tfacieteri· IDRISIN MUHAKEMESi 
,., "• dqılı net1.ı.ıdtt lltİMlf. 

feıahttinden sonta l4ria ıorıuya 
0%t'YIR. SOR.CUDA. ~ekildiı İdris de za9ıtaya verdiii ifa • 

Y ahyadan soma Ozeyir sorpp çe- deıini tekarar etmiı ve polisten hiçbtr 
kileli: tuytk gön!lediiini, hatta Ankaraya 

Bundan sonra 108 sayda tttlltl ltd- Me'keme nW 1'ilat: gelinc:eye Jmdat iutkut ~deri 
ı..-... •*-• B'°* t.11811 .U · • Ddaydda -.,IMj fıaıfıd bltu• mundft ~&ıitdN Mlnıedlfltd, tim 
*" ........ .......,.._. .... HU ie- ..._-...... 1.-W ........ i Yit• tettinm bu alft ıuçttn ml.tfltıd olduğu 
tilnm ettlten 1ebepler AJ!hyor, Yah • ıwm \il: 01-.. ı.ı 11111, mtlh .c>ylendiği zaman ''suikastj, kelimiıln-
yaıım Karamezar köyünden bqhyafak Oae,ir anlattı: delııi "au,, 1'\I bildijinl, ~atın manasını 
A-.,. ft 6radd AAtnyt flldat 0• - Bir ıW. Kamli hekimi aileıile !~:~ıi1m_ Jö1leQJ.. BŞ. Jiı;a W:~rine 
wmıua!Mlltlde~dt!!!Bm=~~:r.....,..,.... }~ 
f'MrfUl'N U Jn.öELht . ....., ...... .,...:.ta;.::r:_=: ŞABAN lŞE NASIL Gl1™1S 

Bıından ~ mııı.kea:ıe9'ne ,aıeçi· 
Yahya ifilWerinde asker kaçağı ol· ,_... a.rke tatlatll PIP Mır~· len Aabaıı bu ite 3·andarma kumanda-

... 11 llh ••• ,..-_. u-'-'-- ....._.., • a....ı .... x..- ...... Aadirinı b ... !Da -="'--'- ' 
--.._ _,__. ___. •-·- !\mm kehciisinl, tahkik için memur et-

., .... Jlflll ~ ldr..... ......... orada Kadirli haki•iain, hir davetinde tiğlfti \te o da hükOmete 'bir hamr Mi-
M......,. •t'ı'ne.,.........,.. Wunduiunu kayüne döndiiü zaman J• ~ 

yorum diye bu iıe girittiğltıi ve tıonutı .. 
it flll tw ............ .,.,.., ninin araDmlf olduiunu aördüiünG da kendisinin buraya aetirildiğini söy-
.. ...,, .... Y .. f? m ..... Q.. .ayWL tddiüma ratte AHmclai k&1iin 

... Dlın _,.,, .... ___, laldrcHt, elen Hai'U6aft lrendltaa. dfita*dılt ~ lemiıtir. 
.uaata.ıwJ.a t..t- ...__ Yedinci sustu lıniail de zabrtadaki ......... , ___ ,.," ..- dır. Bu adamın aleyhindt ,.aaiC ...... k. 

.a -.ı ~ ,..., t.J, ifadelerini aynen tekrar etmi•, ondan 
.. • 'M ptl)'tt, "' Mw liJll' ta olcldla ...._ Yeriliaee r...ım bir ,. 

~- •onra aöz Ali Saib• verilmi'ltir, lıth .... Ofllftililea r--...... ..... lıtitia ile miiddeianmnilii• ..tlnaat ~ 
..,.,. etmiıtir. 8unun iberine 1tılla hildmi ken ALI SAIP SORGUDA 
I• ._,. .. T...,ıılı .... dUini Ankara emniyet direkt&-lüp Aıt Saip bu davaya karışma· 

......, aaı..t •fftll•i • '1 • dmeıbıdt 16tfUYA t*ndı lfıut..tıif el sının bir talihsizllk eseri olduğu -.. _..,., Va.... +Mit 11111 tazııile ~ lteıtcfidntı Nklif eda• -. .., w.... •nen mi" fakat ,.eni barfltt16 y.aılt Mifne. nu '" tntihAkeınede hazır hulutl~n 
,.._.. T....,.,. ,. ........ "111 • dili ifhl ....._ baıd...u. fblllrt llülar suçlulardan U zeyrden başka hiç 
,. • ._ ..... ..._ ldnn• .._ ... ,.. emaiyfl 6'elltitii tan&lkdan birini tammadığinı ve tantdtği U-
_.. ... ll'Jlr tt.,.. ..... ftm kendisine okummqtur• zeyri ise 4 bu9uk seneden beri gör-
..ı,.or., Ozey:r, Y.ıtraam C9rlıeı !temden memiş olduğunu ve bu müddet i-

V....-W ta.Umat aruındl çiftliiin ihp Ali Satbe teslim edilmek üere ken çinde onunla. teınaa etmemiş ohlu· 
~ ldmt. ~--- seçmelerini, ı~: diılt.6 vc!t'dili fd& ~cUıttı lftı' ıaelctup tuı"ıUh tetkikle anlamlabileoe~ni. 
titia Tlll'lllF._. Mr ymtsn4ıl tlfkilit i.ulunmadığmı ıöyledı ve bu huıu• .,, o b . :t .. 
,.,,,. ... W.IMlufwlan Jrwlileriae ki ltiadıMhdn ~ ıazrild De almnlif u~eyrve ~a ~nla göriişnı~ old~ğu 
MiJlk ,............. t.ulanahilecejiıai •lduiunu id.U..W. ioylenen tarıhte fauttıbtildA ôhıu .. 
mdatı,.or. lla 1-teıa b.rinen danmire- Polüln ken.U.ide i.ır-o. yaptılm· fu tetkik olunursa meselenin \fa· 
celderine dair yaia etfirtyör. dan da muhtelif ve.n.lerle ltahaetlL zolunamıyacağım söylemiş ve 17 

Y.ı.,,_ Ld ifa~• ~et.ada tfç • Maznunun evvelki Uad~teri bkundl\k- senedenberi arkasından koştuğu 
~ Mtit• ~ lıö;hae Ati ~ tan iönta Ali !albm vekiU liımdt ~ev- ~e utrunda Hlmeği bir şeref bildi• 
iDi atWe ....._..._., dtıldi ~.. ket_,... blltı. Oze,.rin lfades .. de ken • tı . 
~ sonra Anlad'aya .. titilclifis at.ah• "AU 5a1p .. ftl' imYdı?" f*ldiade f! mu eu~in hay~t~?a yaptl~c?k 
m .o,ı..e1ıte, Ali Sailtia '-ıini ailıret- w •MaliM mevm huhm.t.hna itam bıt suikast teşebbüsune kendısı -
meide Ye lıatti Cerk•• Etem.len Ali etti. Bd aualin lliq\ aarjfind6a .'bruldu- tıin karıştırılmasından müteessir 
Saı1.e melıtap sedrditini aniatmakta • tunun mununtlan öinnilerek zapta olarak ağlamkta haklı oldu~unu 
dır. . • h la. seçmesini istedi. ve bu vaziyeti mahkemenin takdi-
r•ı v.a.,.., ... ,. Yet.ı:!' . Manun ıbalin Ankara Emniyet di- rine vicdanına ve yüksekliğine ter 
~ ~!• ~rlelllit .W~ 11t!* ... ttkt&tliltu la•n ;lyaıi MUcffirU Haındt kettiğini b!t.411kaca bir di't1eceg" i ol· 
tiaWc • • , Hibide nrati ifadeR1'a taNftnMn .tald'**1mu .a,ledi. ' ~ • J 

1lanlana ralaa ol_,.. • ., dayak neli~ · 8 ... •t c.-k tt M'"d-u.-... madt~ru ll!-ve etmiştır. 
, , amı ~· e en sonra u aea....... R . T İd • 

-.- llöyle IÖJWilini MWia etmiı. •• tqi Baha .öz aldı. Şunlan törlediı eıs alat nse : 
ibstla a1i1ratı ...... ısrar •bntt. - Huıtbk tahkikatını ,..ı.... Em- -- Maraşta askeri katip Abdül-
~ tcabuyn fftkWetdeı lnıtua • .. i,et müdiirii yapmamıım. Bu tahkib- kadiri tanır lin$In 1 Senin ;çin "A· 
mutktt-. bn batında on bet ıün kadar ben de " k t r'' d • ? li lddliHMMtll ..,...llft111 ı.ulMi M• bulundum. tartuı• e atar uta eınış. sus .. 
nbtl.rit ...- l6nllilni, ,........, 9ulh hakiıai müıtacel vazi)'etletde nt. sot.rmuş, ldris te şu cevabı ver • 
ip utlaft -·~ ~tliktan SODH lıtecliii yeı'tle if*M alabifır, Mamtunı.a mış 1r: 
halclannda tatcil.b ıw...ı,. ... hulun· tmnltM dinkt&-IQilade •orldY• te. - :Ben muhafazakar değilim • 
~-~ !';8

1 
..a..p'ferle ~~if:! ki._. ueule tnuhllif deiildir• Abdülkadir benimle yarenlik e -

~•, m er IDUDUllUU'lll al der, Oğtıllanmla Ortaktır • 
..__ •Jlll ftldlcle ııtaı.taya ve lttltdalı ARiF SORGUDA td..ı- ... !Jetine devam edere.k 
........... 'totdildetl if*'*1eıt ._.., .. u-ı.....ıı • J.. Z--- idi c.aı:; 1:9\1 

ı .......... w. tli. _,..raen tonn iVii' IOI' ... ,.. ~ • şunlatt söylemiştir: 

YAHYA.JORGUDA ."Söylediiine ıöre kt11dlai lfl9 Nn•· - Bu hükl1met davarımı, sı~ -
ı•lli*' ........ IMt Mite tinde Aatubena *1hl1iı, ora.. .....ınk nmı saklamakta idi. Ben bu hü · 

kumet sayesinde onlarr ınuhnf 
ediyotum; vaktim, halinı yerir.d4 
benim bu gibi teşebbüslerde i~' 
ne? 

Müddeiumumi Baha Arık 
suçluya sordu: 

- Başka akraban var mı? 
ldris cevap vererek başka aK 

rabası olmadığım söyledi. 
SORIYl!DEKI ÇER.KESLER 

HAKKINDA 
Müddeiumumi Dış i~leri Baka 

lığına gönderilip oradan Emni}e 
müdürliiğüne tebliğ o!unduğu te<
yanilf3 bazı evraklar tevzi ett 
16 son teşrin 930 tarihile Dı§ iş 
lel'i Bakanlığından transız setlt 
retine gönderilen tezl.,;ere okun ' 
du. Bu vesikadan anlaşıldıiı ii 1 

zere Fransız mandası arazisinde
ki ÇerkeEılerin suikast hareketine 
iştirakleri hakkında mtisbet bit 
netice alınamamıştır. Fransız iza
hatında şöyle dooilmektedlı ~ 
Çerkes Aziz Ammanda mukimdir· 
Fransız mandası altında arazisi 
yoktur. Çerkes Yakub da Alnmaıı-: 
da mukimdir. Çerkes Şakşaklı İb
rahimin yanında bekçi olarak ça-

. ~~ 
mülteci sıfatile gelmiştir. Oerke 
Yahya Yakubla beraber gelmf 
bir çok yerlerde dolaşmış, sonra 
Ammanda 25 şubat 9SO da mu 
halit hareketlerinden dolayı Su .. 
riyeden çıkarılmıştır. 19SO dan ' 
beri Suriyeye gelmemiştlt. Çerkd 
Vehip 1929 da yolcu olarak Su " 
riyeden geçmiş, Tevfik de ayni 
vaziyette Suriyeden geçip gitmit. 
tir • 

Abdülkadir kemali Hayfa~ 
geçmiş, Mahmut Nedim, Abdill" 
kadir Kemalinin kardeşJ değildit· 
Haydar Hoca. me:zun~n Ammana 
gitmiş, bit daha da görünmemiş ' 
tir. 

Raporda. daha bir çok ldınse 
terin isimleri geçmektedir. 

Y AHY ANIN SöZL!Rt 
Rapordaki bahisler üzerine re

is Y ahyaya bazı sualler sormuft, 
Yahya bu ~llere verdiği cevap-: 
tarda Yakupla birlil}te çall§tığınır, 
başka bir suretle mahirum olma ~ 
dığım, iki buçuk ay evvel ih.-?a.t. 
tahkikatında bulunduğu beyanat 
ta da esas iddiasının aynen bu ot 
duğunu söylemiştir. 

Ya:iıyadan alınan izahatta ~ 
lu Amman'da bulunduiu ve s~rl
yede geçirdiği zaman içinde '~ 
resmen salahiyettar hiç bir nıa -
kamdan pasaport ve tezkere aınıa 
dığmı söylemiştir. 

Reisin "Suriyeden ıuwl gel -
din?'' sualine tdris, cevap vere -
rek, beş sene evvel Suriyeyi ter ' 
kcttiğini ve Hiçaza gittiğini, ora..'..i 
dan Maraıa gelip 5 senedenl erf 
Maraştan hiç aynlmadığını ~utf ' 
riyede hiç bir tanıdığı olınadıiJnlı 
söylemiştir. 

ANKARA EMNiYET MODWJ 
HUKUKU AMME ŞAHiDİ .) 

Müddeiumumi Ankara ·Edı.M 
(Sonu -Sa. ll Si· 



Suikast muhakemesi 
(Onuncu sayfadan devam) 

Yet müdürü Sadriyi Hukuku am
ıne şahidi olarak dinlemistir. Sad
ri 8 suçluyu istintak mün~se beti i-I 
e tanıdığını ve daha evvel tanımak İ 
ta olmadığını söylemiştir. 

Müddeiumuminin Yahvanm i
fadeleri hakkında kendisi~e s;r . 
duğu suallere cevap olarak Sari -
ri şu izahati vermiştir: 
. "-Yahya tahkikat ~rrasıl'lda 
ıfadesini bir defada vermemi.dr. 
Biz Yahya dan sadır olan ifa d:'yi 
Parça parç~ aldık ve bir cıün ev -
velki ifadesinde söyledikl~rini mn 
hafaza ederek bütün söyledik!e -
rini bir defaya topladık. Ben Y ~~h-

raya :"-Yahya karanlık ı okt<ıl :ır , 
d:alıyor Karamezar köyünde 25 [!i1n 
ikametinin ve bahsettiğin teşek -
külün İstanbul, Ankara arasında 
olduğunu söyledin. Bu noktaları 
izah edemedin. Daha s5yliyecek
lcr!n varsa söyle, ifaden bitsin,, 
dıedim. Yahya derin bir "Ah!,, çe
kerek son bir sırrı olduğunu, fa • 
kat söylemeğe çekindiğini söyle -
di. Bu sırrı söylemesi icin zorla -
dık. O "Son sözün ne?,, sualimi
ze bu işin başında Ali Saibin bu
lunduğunu, kendisine Salihi göre
ceklerini, sonra Ankaraya götürü
leceklerini, orada icabedenJerle 
konuşulacağmı bildirdiğini söy • 
lecli. 

".Ali Saibi tanımamakla bera
ber maruf bir şahsiyet olduğunu 
ve Atatürke nimetkar bulunduğu
nu bildiğim cihetle Y ahyaya bu • 
nun doğru olup olmadığım sor -
dum, Yahya ayni cevabı tekrar -
bdr. Ayni ifadeyi valinin buzu • 
rnm:•a ve suçlulardan Yahya, A -
ziz ve Arifin ilk fözaı1 tahkika • 
tındal~i bütün ifadelerini !ç Ba • 
l;anlrk müsteşarr, Ankara valisi 
Emniyet Umum müdürü huzurla
rıırJ.a da tekrarladı. 

Suçlulardan hiç birinin polis . 
ten tn.zyik görmemiş olduğunu da 
söyl ·ye bilirim.,, 

AMME ŞAH1DLER1 KABUL 
EDlLMlYOR 

Amme şahidi Sadırinin sözleri
.ne kal'şı suçluların ne diyecekleri 
sorulmuş, Yahya, Aziz ve Üzeyir 
ı~ahul edemiyeceklerini ve Yahya 
her nekadar kendisi amme şahidi 
:.:dıi tarafından tazyik görme -
m ;şse de onun emrile adamları ta
r~ f ındnn fazla sıkıştırılmıs oldu • 
r 'lltl, Üzeyir de hasta old~ğu için 
frz'ia tazyik edilmeyip yalnız a • 
;·akta aç bırakılmak suretile işken 

müddeiumuminin son s5zlerini te
şekkürle karşıladığını ve bunları 
şeref saydığını ilave etmiştir. 

Bundan sonra reis saatin 22 
olduğunu ve yarın da başka bir 
muhakeme olduğundan suikastçı
ların muhakemelerinin cumarte • 
si günü saat ona bırakıldığını bil
dirdi. Muhakemenin hitamını mü
teakib avukat Hamit Şevket Ali 
Saibin yanma yaklaşarak hatırını 
sordu ve kısa bir müddet konuş -
tu. 

... I ......................... ,_, ---·-··----!----··--
[KISA HABERLER ] 

* Direktif almak üzere Ankaraya gi
den zehirli gaz mütehassisI Bay N ec • 
mettinin dönüşünde, hava tehlikelerine 
karşI halkevlerinde birer korunma kurs
ları açılacaktır. 

* Al:ay ida:-csi Nisandan itibaren 
Halep ve Bağdat vapurluriylc büyük.a
da - Yöriikali - Maden - Heybeli 
arasmda saatte bir işlemek üzere yeni 
bir proje yapmaya başlamıştır. 

* İstanbul halkının son altı ay için
de Hava kurumuna yardımı yarım mil
yon lirayı geçmiştir. 

* Vapurculuk şirketine ait vapurla-. 
rm satın alınması yolundaki konuşma • 
]ar bitmiş, mutabık kalınan esaslar İkti
sat Vekilinin de tasvibinden geçmiştir. 
Yakmda Bakanlar Heyetine sevkedile
cektir. 

* Bir müddettir Bursa havalisinde 
tetkik gezisinde bulunan Ziraat müste
şarı Atıf, İstanbula dönmüş ve Ziraat 
bankası buğday yolsuzluğiyle yeniden 
meşğul olmaya başlamıştır. Neticenin 
bir hafta on gün zarfmda alınacağı ü
mit edilmektedir. 

• !mralı adasmdan kaçak mahkum- 1 
Jardan ikisi yakalanmıştir. Kayserili , 
Şabanm aranmasına da !liddetle devam 
edildiği bildirilmektedir. 

* Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığın

da Birinciteşrinin başmdan yeni seneye 
kadar yedi direktörle 106 memurun yer
leri değiştirilmiş ve 17 memur vekalet 
emrine almmı~, 151 memur da cezalan
dırılmıştır. 

* Balkan andlaşmasr dahili konseyi 
tarafmdan hazırlanan posta, telgraf ve 
telefon hususi anla~ması resmiyet kes
betmiştir. 

Bu proje ile Türkiye, Yunanistan, 
Romanya ve Bulgaristan posta idarele
ri bir posta birliği tesis etmektedir. Bu 
suretle dört devlet posta, telgraf ve te
lefon nizamatınr mür.ıkün olduğu ka -
dar birleştirecektir. 

• Meyve ve sebze halinin arkasında
ki caddenin asfalt olarak yapılması ka
rarlaştmlmıştır. 

* Belediye fen heyeti tetkik şubesi 
müdürü Beton armeci Ziya heyeti ser
best çahşmak üzere istifa etmiştir. 

* Şark demiryollan kumpanyası di
rektörü Paskal Ankaraya gitmi5tir. 

* Şark Dcmriyollarr kumpanyasımn, 
c ~ye maruz bırakıldığmı söyledi. Trakyadan yapılacak hububat nakliya-
nunun üzerine Ali Saib suclulara tı 30,000 tondan fazla olduğu takdirde 
j"Hpılan tazyikat hakkında~ Sadri- nakliyat ücretinin yüzde 25 i nisbetinde 
nin ifadelerinin kabule şayan ola- vermeği kabul ettiği ikramiye alakadar
nuyacağmı beyan etti. Bundan lara tevzie başlanmrştrr. 

Moskova Türk 
Resim sergisi 

Bütün Sovyet sanat ale
minin takdirini kazandı 

Moskova, 9 (A.A.) - Gazete
ler, Moskovada açılan Türk Re -
sim Sergisi hakkında sitayitkar 
yazılar yazmaya devam ediyor -
lar. Milli müdafaa komiserliğinin 
organı olan Krasnaya Zvezda ga
ze~esi diyor ki: 

Bu sergi, eserlerin mevzuları 

itibariyle her şeyden evvel karak
teristiktir. Sergideki en büyük e -
serler Milli mücadelenin muhtelif 
safhalarını, harf fokılabmı, kadın
lığın kurtuluşu gibi mevzuları tas
vir etmektedir. Bundan ba,ka 
sergi, yeni Türkiyede üç sanat 
neslinin mevcut olduğunu göster
mektedir. 

Bu nesillere mensup artistlerin 
eserleri sanat prensipleri itibariy 
le biribir!erinden farklıdrr. 

Bu artistlerin birçok eserleri, 
beynelmilel modern ressamlığın 
en mükemmel eserleriyle kıyas e
dilebilecek derecede mükemmel -
dir. 

Krasnaya Zvezda gazetesinin 
yazdığına göre Türk Resim Sergi
si büyük bir muvaffakiyet elde et
miıtir. Moskova garnizonlarının 

kumandan ve askerleri sergiyi 
büyük bir alaka ile geziyorlar, 

Milyoner kadın 

11 - KURU~; 10 ll. KANUN 193; ..,... 

Son Dünya hadiseleri • 
lngiliı: filosu 

........ 
Fran.,ız donanmasının ·Akcle nize geligi, lngllizlerin Akdenizcl• 

bulunan harp· gemilerinden bir kısmının ana vatan sularıncı dönme6i· 
ni mümkün kılmtftır. Yuharıki resimde lngiliz filosundan bir kışmtinı 
görüyornınuz. 

Kara i 1 e beyaz! 

~ Habe§ illerinde sözü geçen •ili biribirine 

~. :~ 
1 

Katır ve ta·Jyare ..• 

zıt n~kil va.ıtasıı 

lngiliz muharriri Bernard Shav'ın 
yazdığı "Milyoner kadın,, piyesi 
Viyanada oynanıyor. Eserdekt 1 

milyoner kadın, her şeyin, otomo
billerin, doktorların, G§ıkların, ko
caların para ile satın alınabilece
ğine kanidir. Kadının ele düşür -
düğü kurbanlardan her biriyle 
konuımaları, Bernard Shav'ın ze
kasını göstermeğe yardım etmiş 1 

ve eser çok büyük rağbet kazan-1 
mıştır. Viyanacla !rlilyoner kadın ' 
rolünü Maria Eis almış bulunuyor.

1 

sonra müddeiumumi bu davada * Bazı uyğunsuz kimselerin başlan
söi birliği olduğu hissini bırak • na talebe kasketi geçirerek dolaştxklan 

görülmüştür. Zabıta bu hareketlerin 
maması için iddiasındaki ısrarı Ü- önüne geçmek için yeniden faaliyete 

lngilizler Maltadan Eritrenin iskelesi, ltalyanla rın büyük hazıtlıklarına sahne olan 

6 1 
.. d .. "Aımara" §ehrinden bir görünüş. 

zerine Emniyet miidürlüğü ajanla- geçmiş bulunmaktadır. 
rmdan lzzet tarafından verilen iki * Diş tabipleri cemiyetinin yıllık 
raporu mahkemeye tevdi et.ti. Bun kongresi Pazar günü saat dokuz buçuk

dan b!lŞka mumaileyhi bu hususu ta Etibba odasmda yapılacaktır. 
tevsik için ve suçlulardan Yahya, * Bir~müddet~en~eri ~ü~reşte Ro -
.,,. · A 'f· "f d 1 · · ·· men erkanı harbıyesıyle ıstışareler ya-
u zeyır ve rı ın ı a e erının mu. . . . . .., .. pan General Asım Belgrada gıtmıştır. 
,.,acehelerınde lç Bakanlıgr mus - ~ ............................................. - ........... .. 
teşarr ve Ankara valisile Sadrinin H lk p t · · · b · 
aınme şahidi olarak dinlenilemi - a ~r ısı yenı ır 
yeceğini ve çünkü bu davamn ka- bına aldı 
bulüne medar olacak delilleri çok Bakırköydeki Bezezyan Erme-
kuvvetli olduğu cihetle devlet o - ni lisesınin binası Bakırköy Halk 
toritesine dayanıldığı hissini ver- partisi tarafından 8500 liraya sa
ınek istediğini ve mahkemece lü- tın alınmıştır. 
zum görülürse dinlenebilecekle - Bezezyan mektebi eski İtalyan 
tini beY,al) eylemiştir. Ajan tzze - BHBq1§ 81 ·.111sıuıuı§n+ au!qa~am 
tin her iki raporu da 6 §ar sayfa- satın alman binada bir Halktvi 
lıktr. Raporu reis mütalea edeceği açılacağı gibi, Bakırköydeki Ha· 
sırada söz alan Ali Saibin müda- yır cemiyetleri de buraya taşma-j 
faa vekili avukat Hamit Şevketı · caklardır. 

talvanı sur ulel 
Malta, 9 ( A.A.) - Röyter a - '. 

jansmdan: Polis ekserisi İtalyan 1 
ve iki !ngiliz kadı.mı olmak üzere ~ ~.~ '41 • 
14 kişinin evinde araştırma yap -1 ~:~-:" ·{jl .. · · 
mıştır. Bunlardan sekizi isticvap 

1 
• f. 

sonunda tahliye edilmişlerdir. t -' 
talyan olan diğer altısı bugün si.i - 1 

riileceklerdir. 1 

Malta, 9 (A.A.) - Bir takım 

İtalyan tebaasının Adadan çıka . 
rılmasma dair olan resmi bir teb
liğdıe eyhll ve teşrini evvel ayİa -' 
rmda yapılmış olan tehcirlerde

1 
olduğu gibi bu tedbirin de harice 
çıkarılan eşhasm Malta istihkamı- ' ~ 
nın emniyetine zararlı olan bir ta- · 

-------
l 

kım propagandalarda bulunma - ~ • jt~ .~ . • • . • • ., 

1 
.. • 1 ld y b"ld' ... ~ ~~ .• ı. "" ... , • - ~:lftdı , an uz erme a mnus o u.e:u ı ı- - - -~............... ' ... ~ "'=~ ' 

rilmektedir. 1 Çöl~rı petrol ve kuru toprak istemi yen cefakar taşıma vasıtası: Deve •.• 
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ABONE ŞARTLAR/: 
Yı.llılı e aylık 11 aylık Aylı il 

MemJeket1mizde 760 t.20 23ô 110 
l:abancı yerlere 1800 1:«ı 400 1150 
Po,;ıta blrllgtne \ 
ı:trınJyeo yerlereı 

1800 9:1() !SOO uc 
rOrkJyenlo tıer posta aıerkezlnde li UHUN• abone yazıln 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbuJ, Ankara caddMI, t WA.lln ,,._, 

~ lclıue: 24370 
:reıetoo {Yazı işleri : 21413 

TelgraJ adresi : K fTIUl N a.tL,bUJ 

Polta llutuau No. 141 
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fiııı11 ı E11ioıllıt1 ve uıaııırı ıııctme t EHnı ıdue~ı ıııııırı 
Muhammen bedeli 5000 lira olan 6450 kilo muhtelif kaynak teli 

ve elektrotlar 12/Şub().t/936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada İdare biııa sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve telı liflerini aynı gün !:aat 14,30 a ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler ;:>arasız olarak An karada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk mü dür!üğünden dağıtılmaktadır. (12) 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 15000 tane porselen telgraf 
izalatörü 11/ 2/ 1936 Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 

İe!eyenlerin 281,25 liralık muvakkat teminatı ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ile tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis

yon Reisliğine vermelerilazımdır. Bu işe ait şartnameler Anka

radcı. malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 

OAY c uv 'N<: 0•01: C•OE 

Al.TIN _GÔlOt 

müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır, (13) C.tı. İ K K Ôp Ruy t -VAA 01 

ııııııııııı ~ ---------K-AR.~-IOA-Mİ-'..y0-1-HA-R VA-RO_• ---

Türk Hava Ku~umu 
Büyült Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
!er:e ( 20.000 ) liralıkbir mükafat vardır .. 

ıı~ıııııııııııı~ı~ 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca yirmi be§ adet Standart ve beş adet kırk beş ili 

elli santim şaryolu yazı makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeye iştirak şartları: 

1 - Teklif mektubu (tesliM müddeti tasrih edilmelidir.) 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makine· 

lerden birer adet. 
3 Müteharrik aksamın :ın aliz raporu. 
4 % 7,5 teminat akças.1. . 

5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 23 ikinci kanun ak~am saat on dörde kad \r 

Banka tercih bakını . muhafaz~ eder. ( 142) 

f l 1 ~ ~ 
P.A. KROPOTKlN 

Ahmet Ağaoğlu 
34·1 sahife 100 Kuru~ 

D. Y. No. 38 

Ertik öğretmeni 
ARANIYOR 

Jstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Ertik okullarma alınacak o: kiş, Şap!ı::v. ve Çamaşır öğretmenlik 

sınavı 15 - 1 - 936 Çarşamba g;i nüne bırakılmıştır· 

İstiyeıilerin Beyoğlunda A.lt şam Kız Ertik okutundaki komia-
yona ve yahut dairemize haş vu:-maları. (102) 

1 Emliik ve Eytam Bankası iliinları 1 
Taksit?e satılık çiftlik 

Bankamızın mali olan Y eşit köyde Mecidiye s:tftli~i birhıçi :t:ı1r 

siti peşin ve yedi iaksidi yedi serP. de ve şu suretle tamamı sekiz mü· 
savi taksitte ödenmek ~artiyle utılmak üz~re kapalı zarfla arttır" 
maya konulmuştur. 

ihalesi 15 - 1 - 936 tarihi rA de saat on dörtte Ankarada idare 
meclisimiz huzurunda yapılacaktır. lstiyenlerin on sekiz bin lira le
minat akçesiyle o güne kadar Anka rada Umum Müdürlüğümüze ve 
yahut burada şubemize müracaat ederek alacakları şartname ile tek· 
lif mektuplarım o gün saat on bire kadar fubemize vermeleri. 

(291) (8170) 

Diyarbekir ilbayhğından~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r , İl taraf mdan çıkartırılması ka. a• !aş::.-ı:ş olan "Diyarbekir" adındaki 

üç cilt tarihin resim ve haritalariv le ve 22 tanesi Hususi olmak üzerııı 
l522 tanesinin basılması ve gönd ~ rilmesi 14 - lkindkanun - 93G 
gününe uğrayan Salı günü saat 15 e kadar ke.pah zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

ıstanbuı Belediyesi ııanıar. 

Eyüpte Evlicebaba mezarhğ.ndan 61,73 metre mahalli belediy~ ~e 
Halide satılmış ve tapuda kaydı bu lunmadığından senetsiz tasarrufat 
•hkamına göre muamele yapılacağından bu yer hakkında tasarr:.ıf 
iddiasında bulunan varsa on beş güne kadar 122 mühimme No. sile 
:vesaiki lasarruflerile beraber İstanbul tapu başmemurluğuna veyah:ıt 
441 1/ 936 cuma günü mahallinde tahkikat ya}Jacak tapu memuruna 
müracaatları ilan olunur ( B) ( 148) 

Ketif bedeli 686 lira 86 kuruş olar. Beyoğlu hastahanesi tamira . 
tr açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde bulunur. Eksiltme ye girmek istiyenler 2490 No. 1ı eır
tırma ve eksiltme kanunda yazıh vesika ve 52 liralık muvakat temi
nat makbuz geya mektubile be!a her 20/ 1/ 936 pabartesi 3ünü saat 
15 de daimi encümende bulunmah dır. (B) (57) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
direktörlüğünden: 

DVN ve YARIN Külliyatından 

YEN! K!T A PLAR 

Yeni Adam 
F. STROVSKl 
Haydar Rifat 

75 Kuruş 
No. 47 

1 irsiyetin tesirleri 
Tercüme 

Remzi Türker Nihat Ki.ı;ı 

75 Kuruş 
No. 48 

Tevzi Merkezi: 

VAKiT Matbaası 
İstanbul 

Taliplerin 300 lira muvakkat teminat verec::?kl~rdir. 
Parasının 1500 lirası bu sene bakiyesi 936 bütçesinden vetiltt. 

:ektir. T o.hı müddeti Mayıs 936 ou beşine kadardır. 

• ihale Diyarbekir Daimi en-:i.i meni carafından yapılacağından 

1 
tekliflerin ihale vaktinden evvel en cümene ulaştırılması lazımdır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin Oiyarbek1r Valiliğine ve yahut An· 

1 karada Kurun gazetesi muharrirle rinden Kadri Kemal Kop3 müra<'a• 
1 at eylemesi. (8075) 

~lli llllillllil~llli ıııııııııııııı liill :ı!!llJlll!lillr:!llllllllllillll llllilllll ~nıı~~ 

Seliınik Bankası 
Tesis tarihi: tRRS 

I;_ i/dare merkezi: IS1 AN BUL (Gaata) 
Türkiyedeki Şubeleri: 

~ İdare ihtiyacı için Gümrü!< ambarında teslim şartiyle dört bin ------------·• 
Istanbut, (Galata-Yeni Cami ) 

lzmir, Mersin 
Vunaolstandaki Şubeleri : 

lira muhammen kıymetli miktar. tip, marka ve evsafı şartnamelerin 
de yazılı on dokuz kalemde iki yüz elli üç parça Akkü ve Pil levazımı 
ile 1200 kilo hamızı kibrit, otuz kHo antiasit boya ve 30 metre last:!'.: 
borunun 13/ 2/ 936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de açık 
eksiltme ile münakasası Ankara:la Posta T. T. U. Müdürlük mübay;ıa 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 300 liralık muvakkat teminat
larını ldare veznesine yatırıp a!a cakları makbuz veya kanunen mu· 
teber Banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçün · 
cü maddelerinde yazılı vesikalart ile tayin olunan tarih ve saat~e 
mezkGr komisyona müracaatları lazımdır. 

FRANSIZCA DERS 
-

Cumuriyet halk aartisi Alemdar ka- ==-~= 
mun kurağmda uzman bir Türk öğ- ___ .:; 

-~ 
retmen tarafından 16. 1. 1936 dan iti- -
haren haftada bir gün (perşembe gün
leri saat 17 den 18 e kadar) dile vuku
fu olanlara parasız ders verilecektir. ~il 

İsteklilerin akşamları saat 17 den son 
ra yazılmak ü.ı:ere Divanyolundaki ka· 
mun kurağrnda sekreterliğe başvurma· 
larr. 

Selanlk . t\ ti na . P~re 

Her nevi Banka muamelatı. 

~111111 11111 

Sinir ve 
111111111111111111111111 111111111 ~111 ~Jl~lllOOll 

akıl hastalıkları 

Parasız verilecek şartname)eY Ankarada levazım müdürlüğün · =========================== 
'den, İstanbulda levazım aynıyat muavinliğinden alınabilir. (3748) 

Mütehassısı Dr. ~tem Vassal 
Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 

..._ (8137) Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Cağa loğlu l-1 ita liahmer caddesi Keçigii ren apartı manı kat No. (1) Tel: 22033 

Ev: Kadıköy Balıariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60791 


