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lngilt~re Yeni Bir Teşebbüste mi Bulunaca·k? 
Hesap 
hatası 

Habefiıtandan ı;elen haberler tt.ıl -
1lnlanıı lehine değildir. Bir gün ttal=- Makalleden geri çekildiği, ö _ 
t:.1-COn batkumandan Badoglio'nun t
:;:,r•darı. takviye kuvveti istediği bildi
•1111or V k' · ~ a ıtau gelen yağmurların 

babe ~ura saplandığı !!eklindf'ki 
l'Ua r~er yıne batka. Pek iyi hatırhyo -

, ki ınarqal Badoglio general dö Bo
llo ııuıı yerine geçtiği vakit bütün dün
h gazeteleri yeni batkumandanm ,.1 _ 
)'et •Ur' tl ... a i bir askeri netice a:mak için 
~ harekete geçeceğinden bahse:t -
llaiflerdi. General dö Bobo'nun çok :h _ 
tiJatıı ilerlemesinin Romada lrlfi gö -
11ilırıediği anlaplıyordu. 
Jr. Halbuki marepl Badoglio'~un Afri-

Ya giderek batkumandanlıft ele al -
::lnıdanberi iki ay geçti. Bu iki ay i . 
~ İtalyan ordusu bunun tttsine o • 

Tembien mmtakasmda cephevi 
&eriye almak mecburiyetinde kaldı. Sö
: lasa~ İtalyanıann yeni, silr'atli ve 

1 1llk bir taarruzu beklenirken Habef
,: turruza geçti. Hem tahminlerden 

ı. ltaıyan ord•unu aarau. 
a. neticenin ortaya koyduğu açık 

bakutat tudur: İtalyanlar Habqiıtan 
~ açarken beaaplarmda aldanmlf-

ftalyanlar Habeflerln ceaur, aftan • 
Cl!r. 11ntbvemetli, harpçi bir millet el • 
dufanu biliyorlardı. Fakat henüz ipti-

~ ~e old~:ıa.~ :~: 
1
u;.:_ ~aman 

llgaa Barıcıre 
Veziri ••llrlmlzde 

Ekselans Serdar F eyz Muhammet 
Han dün Ankaradan şehrimize geldi 

-

ilim fle edebiyat adamlarına soruyoruz: 

Mlllilat verllecalE 
ııerlerı IElaaler ve 

aasd saçmaU7 
Bay Haydar Rifat söylüyor: 

"Seçiciler arasında memurlar ve ka-
1 şarlanmış profesörler bulunmamalı!,, 

Kiiltür Bakanlıfının yılda on • 
iki ilim ve edebiyat aerine mükii
lat vereceği haberi ilim ve edebi· 
yat itleriyle ulraıan yurttaıları 
bir hayli memnun etmİ§ balana • 
yor. Yazı aanati ve yazı emef',, 
billaaaa menilelretimide lrorun • 
mcuı, tetvilr edilmai ön plôncla 
relen iflerdendir. Son günlerde 
İfİtİyor ve olrayorra ki, yalrarda 
İfaret ettiiimiz memnuniyet, bö:1-
le 'bir mükalatın naal ve ne ıartla 
verilma; lazım geleceği yolanda 
Jıo,.,,,malara, miinakqalara da 
7°' Ctnlf 6alıınmaldotlır. 

Sis 6a,,...,.. etrohntltı ilim Bay Htqt/ar Fılat 

oe edebiyat itleriyle afr"""'1ann, 
ayni .ütanlarJa, .clütünceleriui 
.......... , 6ir ..,,,,. .......... " 

rol laydalı olafffını diifündüfl
mib i~in İfe lnqladık ve evvela. 

'(Şona- ıı .uj. ı-caldanru diltUnUyorlardı. Hele 
talyan UÇak1an h3vadan bombalar yağ 
~1111aya bqlaymca bu diaiplinaiz ordu· 

l'IYor~ daiılacafrm filpheaiz gö-

Ba hesap yan111 ~. Bugün Hllbet 
llferberliğinin dördUncU ayında bulu • 
~ Habq ııılrerleri bu müddet 
~~en Jdlçilk bir disiplinsulik JtÖS

~ Havadan yağdırılan bombalar 
ı.. .. 1fne Habq ordulanru daiıtDJaya 
-rı CelmedL 

Mufaferm. mitalir.inD ~laiüriüil"., 

~ . • · · ~~ 11 ,__,~ "Umumi bir harp tehlike-
Habeşı~ta~da Mılletler si gittikçe fazlalaşıyor!,, 
Cemıgetı mandası? 

~yanlann ballandıklan bir Omit lngiliz büyük elçisi tatil müddetini 
~da para, bahtıt kuvveti ile Haile 

~z.~e:eç=~ım:: kısaltarak Romaya gidecek 
Jerde Tlcn'cte Ru Guba'mn ttaıyan 
~ ıeçmaf bu tlmftlere kuvvet R -' b • f 1 14k 1 k J 
'-1•1tt1. ASIM us omar.ıa ız flazıge aıa ayıa arşııandı 

....... '(Sttrıu ıa. 2 ıü. 1) (Yana 11 inci aagftul4) 

hMıız SoıJaDstlar içişleri Bakam ... uıı il d şehimizde 
• 0Dp811D 8 Mezuniyet alan içbakanına 

SoJ h ·ı • L l'• d • k Bay Celil Bayar vekalet cena parti en ava ı evırme edecek 

için bir kovalisyon yapacaklar 
~eme, 13 (A.A.) - Müı 

~I ~ aoayalist f ırkasmdan yani 
,;- ~yaliatleri, Fransız ıoı • 
ı· ~en •e cumuriyetçi ıoıya • 
;:.. ~ .tetekkül etmiı olan 101-

lat birlıii koqreıi dün An · 
--.ı , , 

enae de açılmıttır. 

h tnır.•, belediye salonunda 
....:_ bır halk nünıayiıi ile açıl
ee 8. ·. Mebaalardan Bay Muen
~e, dıı siyasaya müteall;k 

illa .::~ bahsetmiıtir. Parti -
ha.a llJUaaına sadık oldu. 
~ Ye Bay Lavalin ıiyuuım 
.. .. ;tenı~ecelini ehemmiye\ -

.. 1 eyleaaıı Ye ili.ve etmittir: 

lç işleri Baka.nı Bay Şükrü Ka· 
ya, Kalbinden r:ıhatsız olduğu i -
çin doktorların tavsiyesi üzerine 
iki ay mezuniyetle şehrimize gel· 
miştir. 

Bay Şükrü Kaya, Fenerbahçe
deki evinde dinlenecek ve ica -
hında tedavi için Avrupaya gi -
decektir. 

Bay Şükrü Kayaya, mezuni • 
yeti devam ett\ği müddet Ekono
mi bakam Bay Celal Bayar ve -
kilet edecektir. 

Hauptmanın müdafaası 
Nevyork, 13 (~.A.) - Haııptmın·m 

mOdafaa vekili Lloyd Fesber, idam huk-

''Sayın baylar, vakıt geçti va 
sizler çok geç do~dunuzl,, 

Bay Molotof Sov
vetler Birliğinin 
düşündüklerini 

anlatıyor 

ltalya, Almanya oe 
Japonya şiddetle 
tenkit ediliyor 

~ l,..Utereye tara/tana. 
· .. IQfld ve lun-~ ltalyaya 

'C6ona Srı,, U 10.. 'l . Ba1. Pal Bonlau 

milnUn icrasına mani olmak makıauilcl 
Jiibek mahkemeye yeniden bir iatic!a 
nrmck huıuıunda Vafİngtc:n'un bir 
çok avukatlannm yardımuu ~emin et • Yulr.arla: Bay Molotof. 
mittir• " - minle · Sooyct 111/ıerleri. . 

' 'Aıafıla: Mo.lıooada •.Pt ra-
(Y UJtı 10,... ~). 
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Kısa Harici Haberler 

NDıayet ıw,.._ l&bet iflnde ea 

.. bir ı.-.•-- ... ~ llClll • 
yonu: Jlarepl Badoc1i6 lrumaD!Uf 
altmda olan Ordu)'U Habef kunet\m 

~· 1rlfl ~..,.. ... tlnyeJ 
te ıısre c1aha seben bin, bir nvayett 
aere ,.. eli 1Nn .... ıtn&ldmeaiıll 
ltmladan lidt: Demek ki Rabe)iata&J 
harbi Mwe' la dediii pbi buit bir 
tamUrl• ...... ili ••IWJt Deme• 
ld as ,... ""••cuda 1llr ordu Ot 
................. tltlll .... h• 
.. JR l:St il 

Sulh te ebbüsünde 

._, .... ..,.,. 
INGILIZ MANEVRALARI ..-
Atiu,, ~a (AA.) ~ .._is 

harp .-ilerbaba prm Yanan au
larmcla ,,.,..Wvı taliml'U'i 
Y ..... ..a ..... ,....Paa!tYa

._..1miııır ......... .ı.1a ............................. 
... - ............... U. ldıpik 
Ywa llarp pımileri ...___ .. 
lui .......... ---.... ta--............ . 

...... .._ Denız Konferansı 

Napoli, ıs (A.A·) - Toscana 
vapuru içinde hava ordusl,\D8 men 
sup elli iki zabit ile 1900 nefer ol
duğu halde Musavvaya hareket 
etmiştir. 

Belvedıere vapuru da 38 zabit 
ve 1400 alpavcı efradını hamil 
olduğu halde hareket etmiştir. 

Cenup cephesi, 13 (A.A.) -
Dolo bölgesinde ve bilhassa Are
ri mmtakasmda Ras Destanın kuv 
vetrerinin mevzilerini keşfetmek 
üzere 1 ikinci kinun ile 7 ikinci 
k&nun arasında yapmış olduklan 
sevldUceni bir iatilqaf esnasında 
Itatyanlarm be§ maktül ve mec -

ruh vermiş oldukları haber v 
mektedir. 

Uebbi Şebeli yüksek va · · 
Sultan Olildil, tüfenklerle ve 
mitralyöz ile mücehhez olan 
raftarlan ile beraber hareket 
miştir. Mumaileyh, bir çok d 
manları kendisine doğru çekın 
muvaffak olmuş ve bunlan 
ata uğratmıştır. Bu zayiatın 
ölü ve bir çok yarah olduğu 
min ediliyor. Sultanın harekAtı 
istikşaf ve bombardıman ta 
releri müzaheret etmiş ve ta 
reler karargahından bu hare 
radyo ile takib olunmuştur. 

Barva Vergisi 

Fuat Ağralı verginin ileride büsbütütl 
kaldn'ılacağını söyledi 

Ankara, 13 (A.A.) - Baıliuf 
Fikret SılaJJD bafbnlıtmda ya. 
pılan Kamutay toplantısında art
tmba, e.Juiltme Ye ihale kanunu 
nun 41 inci maddeaine bir fılnı. 
~ ................. bW ... 
lliıl•tlr. 

'Diier liit- li:uaD1a da zabitler y 

ve aıkerl doktor ve baytar ve ec· 
ucılara mektepten çdrtddarmda 
verilmekte olan 150 lira t8claiı;at 
lleııleliain ..... ıa.;.cw, ... : 
.. ...., ft .... ., ....... 1arı .. . 
aUim •• hikim ailri ..... '.Dle • 

...ı.a ta Nrlt twi Wnal .ti!· 
~. Dil, Tarth, --cotfafya faldilte• 
linin lmrulmuıaa ait kanan& ................. ,., ...... 
11111 ıheten bnun llfihut - • 
.ı.o1-•...-. .. 
HAYVAN VERGiSi ıNDIRILDt 

YENi VERGi NISBETLERI 
Yeni kanun ile kabul 

vergi nisbetleri ıunlardır: 
Koyun, kıl keçi 40, mennoı 

yunu 20, tiftik k~i 30, ııjır, at 
kurak, iidit, ayıır - katır 4'Dı 
,....ı. !>C _ ..... .ı... 'Tlf .ı-• 'Ye ~ 

mus ıuo kunıttıu. 

Iran 
Kadın erk•k IRlttuıl 

vatanda,taunı çabt 
davet edi1or 

Tllfıd&ı. U (A.A.) - Para a 



• 
~•faretler 1 

aponya - lngiltere 
ve Sovyetler 

• .Sovyetler merkez icra komite-
ll11ın ·1r • • .. ı ıncı toplcıntııında Y old<z§ 

Gece hücumlarına l<arşı l\1üze bahçevanının] 
nasıl korunacağız? d• 
.Hava hücumlarından koruı1 - CeSe 1 morgda 

Bir senede kaç davaya 
bakıldı? 

rıoloMI s l I . ı hii ovyet er - ngılter~ 

li ;::ebatından bahıeder~en de-- mak için, sefer zamanlarında t~n
viratrn vaziyeti tç bakanlığı tn · 

1 
'
1
' - Sovyet delegelerinin E- rafından şu suretle tesbit edilmiş-

en e g" ·· 1 tir: .. k oru!m,e eri, hala iki mem-
... et 1 - Seferde :::ıokak tenvirat ~e-/iıa arasında esaslı hicbir arsıu-

!U al nıeae.\ede menfaat aykll'ılığt bekesinden yalnız gidiş ve ge:l.~e 
~lınadıiınr tesbite imkan vermis- ve emniyet işim.· yanyan bir ndk 

lir.,, - dar lamba bırakılacak fakat, b:..ın· 
d~ l>ar;. gazeteleri den· k 1 lar da ışığı havaya aksettirmiyecek 
·lıl'Q ız on e. . k . 
ııwı 11•ını11 akıbetinden bedb" d. şekılde maskeltl!lece tır. 

4er I ın ır- I k k t' .. , .. a · rtgilterenin Japonya ile bir 2 - şr ların uvve ı :num~rnrı 
etıllnlcıtnıaya varmak iıted·.... . b _ olduğu kadar azaltılacak,ır. 

.hQ ıgını, u . . 'b' 1 . 
Ş~ ıtıuoallak olamadığı. takdir-le 3 - Hal ve saıre gı ı yer crın 
i'C?0 .Yet Rusya ile iş birliği edece _ camakanları m~ıviye bovanacok 
~trıclen bahıecliyorlar. diğer mağazaların da ışıkları en 1 
ön 4ıkeri ol-· • • 1 k az haddine indirilecektir. j 

0nıik ol-· 1 al b" .• ' k 4 - Butun meskenlerrle zıya -~ 
own, sıyası o sun e o- .. .. • 

..... n arsıu uı utun o- · · 
"f"'4ların h el ı· 1 nın dışarıya sızmaması ı:!m ter -
~ e e ı mevcut men a- b 

1 1 eri rnnhala t k nl d ti at a rnaca {l\r . 
tJ,, L za e me , o arı a- F b .k l b 1 Q "olcru bı·r k'ld .. J 1 d 5 - a rı a arın aca arı çı-

,,ı_., " ıe ı e mu a aa e e- . · 
~rtıek imkA t • tm kı· kan alevı kapayacak sur~tte ~np· 

anını emın e e ır k t t'b t'l .. _. .. 1 kt' a er ı a ı e o: L u ece ır 
.... * 

~Q~~ovyef Ruıya ile lngiltereyi 
fetL•'!_ffıran sebepleri iki safhada 

'Cl1t • k... • un anı vardır: 
, I - Menli ıebepler. 
1 - "-Müsbet ıebepler. 

:)'~ 1 
- lngiltere ile Sovyet Rııs~ 

b 4 arasında ıoıyal doktirinl•ı1· 
leq l1J1rndan bir tezat vardır. Bu 
4 tQflctr birkaç yıl öncesine kad-rr 

-'-r/'tılıkl.ı imha mücadelesi halin -
v e liiJ"li • • 

lll P gıdıyordu. Sovyetlerin 
Wl'e ~lcır Sosyetesine kabulü Sov -
/Qro ter rejiminin diğer rejimler 
''l°~ına toleransla kabulünün bir 

"'1ıııneı • "J • b ı ı ı. 

i Jll.1.o e anı Ulus ar ıosyeterl-
e 1n c;;aaını benimsemek suretiy 

!bir g tere ile Sovyetl<!r arasında 
Yakınlık vücude getirdi. 
~e·• İle S ıırn bakımından lngütere 

hı, ovyetler arasında bariz bir 
1 -Unıet mevcut değildir. 

11 rle il:- lngiltere Aıyanın mukaJ
tl rcıtıyle alakadardır. Hfodiıtan ~ 

Q Ve ç• d k• • a •r~ 1~ e ı vazıyetlerle sıkıdan 

6 - Tenviratla reklam yao -
nıak, şehir ve kasabalarda ışllda 
haberleşmek yasak edilec~ktir. 

Bakanlığın h~zırladığ. lalima · 
ta göre, yapılan ışık sönd~irme de· 
memelerinden başka ışık maske· 
Iemesi hakkınrla gazete ve kun 
feranslarla izahat te verilecekir 

Klasik?erin tercümesjne 
başlanıyor 

Ankaradan bildirildiğine göre 
kültür bakanlığı önümfrıdcki se
neden itiabren Fransız, Rus, A ı 
man, ttalyan ve İspanyol edebi 
yatlarının şaheserlerini tercüme 
ettirerek nesre karnr vermiştir. Bı1 
eserler Devlet Matbaasında bası-

lacak ve güzel ciltler içinde çtka· 
nlacaktır. 

Nark değ~şmedi 
Belediye nark komisyonu Jün 

toplanmış, ticare ve zahire b ,r 
sasmdan ge!en un fiyatlarım t et
kik etmişitr. Komisyon ekmek ve 
francala narkrm olduğu gibi br -
rakmıştrr. ! &Q;;a "fôkalıdır. Büyük Okyanos 

ı.t c/Q lerı11cleki hareketlerle yakın-
~f il 1t1iinıuebeti vardır. yanın kar~ısında, SoıJyet Rusya, 

Tüze bakanlığı tarafından ya
pılan bir istatist iğe göre İstanbul 

Ölümü ş upheti görüldü, tüzesinde 935 yılı içinde 100.COO 
ar aştırma yapılıyor dıavaya bakılnııştır. Bu yekfuıda 
Topkapı sarayı müzesl bah~ı- .tstanbul müddeiumumiligine rağ 

vanı Mahmut, ~arayburnunda Fe h olan kazaJarm davaları da v'.ır
ner sokağmdak) evinde ölmüş, ka dır. Bu davalar sulh. icra. asliye, 
rısı, bazı arkada~ları tar'.ifınd~m hukuk cezalanle, icra c~~alanna 
ramazanda dövüldüğünü ve l:u ve ağır ceza mahkemelerine VP.ril 
dövülmenin tesiriJe öldüoiinü ıd _ miştir. Yapılan istatistikten an!a
dia etmiştir. ~ . şı~drğma göre ~e~en seneki ye -

Genel savanıanlık tahkikata Pl kun bundan daha azdır. 
koymuş, Tüze rloktoru Bav Enver Kürek sap' an fırın dışına 
Karan, gitmiş, ~esedi munyene et çıkamaz 

miş ve morga kaldırılmasına lti · B f 1 da ekmek kürek _ .. . t' C 1 l azı ırın ar 
zum gostermış ır. eset mnrga ~::t ]erinin saplan fırmm dışma doğ -
dırılnuşlır. Otopsi yapılarak ö!um ru çıkarak piyade kaldır:mır..dal'l 
sebebi hakkında rapor verilec~k- gelip geçenlerin yolunu kesmek • 

tir. tedir. 

Bir korucunun duruşma- Belediye, kürek saplanmn dı • 
şan çıkmaması i~in açılmış olan 

sındaki ceza isteği deliklerin beton ile, mümkün ol -
Beykoz civarnda bir gece Sa mryanJann da sair surett~ kapat

lahaddin isminde bir köylüyü çif- tn,lmasını, muhalif harehette bu
te ile vuran ve karanlıkta otlar a- lunanların cezalandınlmasım ~u-
rasmda domuz ~anarak vurduğu belere bildhm1~tir. 

nu iddia eden korucu MtıStaf: - Büfeciyi öldüren büfeciye 
mn duruşmasına, İstanbul '.lgır . • • 
ceza hakyerinde dün devam edil- ceza ıstenı ldı 
miştir. Köprüde büfeci Dimitriyi bir 

Genel savamanlık, 456 ncı mad kavga sonucunda öldfu:mekten 
deye göre tedbirsizlik ve dikkat · suçlu büfeci Kanber oğlu Mfü;l! • 
sizlikle ölüme sebep olmaktan re- nün İstanbul ağır ceza hakye in· 
za istemiştir. Duruşma, müdafaa· deki duruşması, sonuna yakla.şı -
ya kalmıştır. yor. 

T d·r · Dünkü celsede genel savaman-
atil e 1 en ınşaat ve hk 448 inci maddeye göre ceza is· 

tamirat teğinde bulunmuş, taht'ik vaki ol· 
Gerek izinsiz ve gerek ruhsat duğunun gözetilmesini istemi' .. 

ı.,cL.th.cıc.:ıi verilip te tez;kere dı5tn - tir. Gelecek ce1.;ede müdafaa y:ı · 
da veya sair surete yapılmasmüan pılacak, sonra da karar bildirile 
dolayı tatil edılecek inşaatın ve cektir. 
tamiratm devaını lazım gel 11.ğ: 
takdirde bu gibi inşaat ve tami - Bir yazıdan do'ayı ceza 
rat merkez fer_ı heyetince gör'.ile· verildi 
cektir. · Bir yazısı zabıtai belediye me-

Merkez·fen heyetince görülme murlanna rüşvi:t isnat eder mahi 
den ve icabı bildirilmeden bu l!'İ - yette görüldüğü için aleyhine da
hi yapılal'In ve tamiratın devamı va açılmış olan "Son Posta" mu. 
na belediye ımbelerince ızın ve - harıirlerinden Bay Sait Kesbdrı 
rilınemesi aJakadar]ara bildid1 - duruşması, dün İstanbul ikinci ce 
miştir. za hakyerinde sonuçlanmıştrr. Sa-

v S Çin, lngiltere, Amerika Cl§ağı yu-
tı' ı~tı.lıdovyet Ruıya Ja Aıya ile alô.- karı ulak telek /arklarla bir cep- Çöplerin, k~rnalizasyonun tas 

.Ş eh:rde temjz1ik it Kesler 3 ay hapse, 100 lira ttğır 
para cezasına mahkUm olmuş, fa
kat hakyeri mazisini ve hüsnühaF 
ni nazarı dikkate alarak, ce'!ayı 
tecil etmiştir. Karar, temyizi ka -
bil olmak üzere verilmiştir. 

tlt'tıı Ç: Asya hudutları bakımın - hede yer tutmaktadırlar. fiye fabrika~ından ve lağımlardan 
vfı •il'le 

1~' Büyük Okyanos dava- lngilterenin Büyük Okyanos çıkan pisliklerin, Karaağaç faori-
~ s·:.lllnclan münaıebettedir. aJalarınJa aahillerindeki menfa - kasındaki kan tahammuratı, iş -
1" lıCQoe~ "Ya ve Hindiıtanı Çinideki atleri korunmak zaruretindedir. kem be ve pisliklerin mavnabrla 
ı k~ı eflf!Te kayıtsız kalamazlar lngilterenin Çinde yerleımir denize dökülmesi mayıs sonuna Erkeği vuran kadının 
5(1~,.. ... "1cı1 k İ•teıeler bile bu çok yap- aermayui vardır. Bu ıermaye la- kadar eksiltme.ye konmuştur. d• d 
ı """it ol B J 1 1 ünkü uruşması l-/i'fld' ur. a ev et erden biri pon tecal1Üziine kar§ı her zaman Belediye, şehrin temizlenmesi 
11 l~Qv ııtQru ta Tibet yaylaıından müdalaa edilmelidir. Çin pa:r.arı - için yeni bir proırram yapacaktır Galatada Kazrmı öç almak 
ıı 'cıtncıh • t ö ki • S"b· ..,, u (f,f • ıs er, te ıse ı ıryayı nın bir Japon pazarı, hatta la - Hazirandan itibaren bu progra ~ maksadile tabanca ile öldürmek · 
~ l:.Q,:Vi) "ehrin •ahillerinden iti. ponya ile müıtereken açık bir pa- mm tatbikine başlnnacaktır. ten aleyhinde takibata gidş~Jen 

ıt em.niyette görmek iater. :ar haline konmtUı /ngiltereyi. A- Gülüzarm dünkü duruşma celse-
~ı Co~ Yeni bütçe boyt srolya bu iki memlek~ıi merikayı ııkıdan sıkıya alakadar sinde, İstanbul ağır ceza hakye -

1 
atı ece horıı harııya koymuftur etler. Daimı encümenin yeni bütçeyi ri, bu işin araştumasmı yapatı v 
"-•y Cofrcılya Büyük Okyanoıtan /ngiltere için kara Aıyasının tetkik ettiğini yazmıştık. Veraen kadının ifadesini alan genel sa 
J)ey; •alailine çıkan, Çinde nübu rnukadtleratiyle alôkaclar olan malUmata göre yeni bütçe daimi vaınanyarı şahit olarak dinlenıiş-

İ ~Q~Q 4 e~eTek bir tara/tan Sibir büyük Okyanoı hareketleri Akde- encümeninden on güne kadar çı- tir. Şahit, kadının Kazımı tasa~·lı · 
'1oğ,: i1.bır tara/tan Hindr•tana niz meıeleai kadar ehemmiyetli - kacak, şehir meclisinin ~ubat top· yarak öl<lUrdüğinıü itiraf ettiğ:n . 
~ h~· ~rliyen Japonya bir meır dir. Bu ehemmiyet Jolayısiyle lantısında görüşülecektir. den bahsetm!ştir. 
<ler. 1111 almadan önce bir fimal- Sovyet Ruıya üe ayni cephede Bütçenin hazirandan evveJ Gülüzara baroca tayin olunan 
le ~ı:enııbcr inme, cenuptan ıima· yer alması mütkül Jeği.ldir. Ankarada tasdik edilip gelmes~ avukatın çağrnlması için duru'? -
töıı.:;1a rnilcacleleai manzara.tı Sadri Ertem temin edilecektir. ma bırakılmıştır. 

Yordu. 1~~:::---~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~--

J cı,,011 Yazısız Hik8.qe r 
>'Qfırıcr l~~nın_ Asya makatlde
&t S ı bar surette kanıma 
te,.cko~~eUerle lngiltereyi mü§ 
tet11)• ır cepheye karfı müRterek 
L. ır Qf ma rs 
11'3'ett a· Ya mecbur edecek mfl· 

e ır. 
811 A 

1tt ~•Yanı,, k k '-el-• . cıra ısmına a.: 
ıc:ı.erdır 

l l!ı,. de Ok 
~ Vord Yanoı ıahilleri mes< 

ır ki; burada ela Japon ı . . 

t;KONOMi 
Pamuk ve yumuıta 
fiyatlarında can~ı!ık 

Tüt kiye - Jspaoya anlaş· 
masmın iyi tes·r eri 
TürkiyE' - lıpanya arasmdıı

ki ticaret anlaımas'ı piyasada iyi 
tesirler bıralanııtır. Bu tesir dc.h..ı 
ziyade p,ımuk ve yumurta fiatJe
ri üzerinJe görülmektedir. Birkaç 
gün evvel, pamuk fiatlerinde düş
künlük o!t.iuğundan bahsetmiştik. 
Bu düşkünlük en ziyade Alman .. 
yada ithalatı kontrol eden dai
renin i§aretinden ileri gelmişti. 

Kontrol Jairesi Türkiye pamuk 
fiatlerini dünya pamuk fiatlerine 
nisbetle yük.ek bulmuf, bu yüz -
den ihracetımız da azalmıştı Bu
nun tesiriyle Adana pamuk bor• 
sasında pamuk fiatleri 35 kuru~ 
kadar düşmüıtü. 

Türkiye - lıpanya anlaıması 
üzerine, pamuk fiatlerinde tekrar 
bir canlılık bat ıöatermi§tir. 

Dün borsaya gelen telgraflar -
da, Adanada pamuk fiatlerinin 
arttığını bi!diriyordu. Ticaret an .. 
laşması, yumurta piyasasma da 
tesir etmiştir. Birkaç senedenberi 
Türkiyenin en büyük yumurta 
müşterisi İspanya olmUflur. Bir 
iki sene evvel, Türkiye yumurb. • 
larmın yüzde altnuşi ispanyaya. 
gidiyordu. Fakat son bir iki sene 
içinde ls9anyanın dö~z kayıtları 
yumurta ;bracatına bir darbe vur
du. Bu yii7den Türkiye - İspanya 
ticaret münasebetleri daralmıştı. 

Yeni anlaşma her iki memle • 
ket arasındaki ticari münasebet -
lerin daha ziyade genitlemesine 
yardım eJecektir. Yeni anlaşma -
dan ispanyanın da büyük menfa
atler temi.ı edeceğine gene şüphe 
yoktur .. Birkaç ıene evvel, Türki
ye - ispanya münasebetleri daha 
genit bir vaziyetteyken, İspanya 
malları Türkiye piyasasında bü -
yük bir rağbet görmüştü. Bilhas'a 
İspanyol pamuklu dokumala1'1, 
piyasada Japon, Sovyet pamuklu 
dokumalarına rekabet etmiştL 
Son anlaçma üzerine, Türkiye pa· 
muklu dokuma piyasasında gene 
eski mevkiini bu1acağı ıöylen
mektedir. 

klıs11da kuru meqve de 
kontrol edilecek 

Mısır hükUmeti, Mıı~ ithal 
edilecek olan fmdık, ceviz, ba .. 
dem ve kaysılann da yaı meyvaı
lar gibi kor,trola tabi tutulmf.IHla 
karar vermiıtir. 

1ürkiqeden mal almak 
istigen hükumetler 
Son günlerde muhtelif memle

ketlerden muhtelif istekler çoğ.ı( .. 
muştur. Bu arada Almanya kurom, 
magnezit, lngiltere mamul deri, 
Avustury.._ barsak, Hindistan kcn
serve mcıyva, tereyağı ve deri is· 
teınekteJir. 

Bu istekler, dün Ti1rkofis Is -
tanbul şubesine bHdirilmişti~. 

Türkofis ~erhal ali.kadar tüccar .. 
ları habeJ dar etmiı, fazla maJQ .. 
mat istiyenlerin müracaatlarını 

bildirmiştir. 

ŞiLi ile yapılan ticaret 
anlaşması 

Amerika ile yapılacak ticaret 
anlaşmalan için temaslara baş

lanmıştır. Şili bükUmeti ile anlat· 
ma yapılmıştır. Bu hükUmetten 
pamuk ve pancar ziraatine çok 
favdalı olan ve Guvano denilen 

(lri.tlen aayılayc ~eviriniz), 



Yabancı 

Her okul k ütupnanesi nde 
f ürkce kitap'ar bu·unacak · 

81J§bakanımız. ava çıka'f'larke!'l 

Şehrimiz yabancı ve azlık o -
l<ullarınm kütüphanelerinde ttirk
çe eserlerin pek uz olduğu, buna 

, mukabil yabancı dillerde bir çok 
eser bulunduğ11 anl"-'t;ılarak kili.tür 

Ankara, 12 (Hususi) - Tür -ı 
'1dye Atlıspor klübü azalan bu sa
bah İngiliz elçiliğinde toplanmış· 
larfür. 

Sefir ve sefire, hazırlanan bü
:f~de misafirlerine ikram etmişler
tfir. Bu sırada Başbsıkan tnönü de 
gelmiş, saat onda atlarabinilerek 
tilki avına çıkılm~ır. 

Av Çankaya • :()ilanen köprü
sü yolu ile Harbiye mektebi önün-

İıı~n&'1 Blltdi11\'Si 

~ehir1'·yatrosu 

ıııııım 111111 

llL il 
111111111 

T. C. 
tst. Belediyesi 
Konserı;atuvan 

Bu ak~m saat 
20 de 

BEYAZ 

GÖMLEKLiLER 

Yazan: 
Ekrem Reıit MU
zik: Cemal Reılt 

ORKESTRA KONSERi 

Şef: Seyfeddin Asaf 
16-1·936 Çarşamba günü S. 2t de 

SARAY S!NEMASINDA 
'Program: Beetlloven - Schubert -

~ • Mendelsonhn 

Noşit - Ertuğrul Sadi 
BAT~IDE 

Şelııadebaşı TURAN Tlyalrosurıda 
Bu ı:ece saat 20,:10 ,ı-

BlR DONANMA 
GECESi 

4 Perde 

Telefon: 22127 
Her taraf tramvay 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Bu alctnm &aat 
20,30 da 

ttk Defa 
DENiZ HA VASi 

Büyük Operet 
f azan: Yuıuf Su 
ruri. Müzik: Kaı 

lo Kapoçelli 
Gişe gündüz açıktır. Fiatlar: 35 - ı:;o 

- 60 - 75 - 100. Loca: 400 - 100 
Telefon: 418JQ 

1Cut gübreıi getirileceldir. Bunda:ı 
ıonra Brezilya ve Niuzeland iJe 
bir anlatma yapılacaktır. 

Borsada dünkü satışlar 
Din borsaya 654 ton buğd~y, 

15 ton ekstra ekstra un gelmittir. 
Un 72 kiloluk çuvallarda bin on 
kuruıtan, birinci yumu9nk un 820 
ile 815, birinci sert 840 ile 780 
kurut arasında muamele görmü~
tür. 

Sert buğday 6,15,5 ile 630, yu
mupk 7 ile 7,20 kuruş arasında 

ıatılmııtır. 

A lmanya 1500 kental 
yumu1ta alacak 

den Abdi Paşa çiftliği muhafız 

poligonu sırtlarında bitmiştir. 
Çok zevkli bir biniş olan bu av

da kırka yakın klüp azası ve Mı:
haf rz Gücü azaları bulunmuşlar -
dır. 

Başbakanımız ismet 1nönünün 
de şereflendirdiği bu avda tngiliz 
Norveç elçilerile Ziraat Vekili 
Muhlis de bulunmuşlardır. 

Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikası 

Karabük demir ve çelik fatri
kasmın kurulması için yapılan ha
zırlıklar ilerlemektedir. Fabrika -
ya en uygun ve ucuz kömürü tP -
ınin için yapılan araştırmalarda, 
fabrika mmtak~sına yakın yerler· 
de bazı zengin kömür damarlan 
kaydedilmiştir. Karabük fabrikası 
faaliyete başlaaıktan sonra, de • 
mirin yurt içinde yapılmasile do
kuz milyon lira kadar bir tasarruf 
yapılacağı ümit olunmaktadır. 

Fabrikada şimrlilik günde 400 ton 
istibasalde bulunacak bir yükc:ıek 
ocalt 1n~ef l'\~ihitttrnekteölr_ D -

mir bölgesinde 10,000 işçi çalışa
caktır. 

Suikast işile a1akah 
bir Kürt yakalandı 
Suikast maznunlarmın muha-

kemelerine pcrşem be günü Anka
rada gi'zli ibr celse ile devam edi· 
lccek ve Emniyet ajanlarımızdan 
izzettinin maznunlar hakkında 
hazırlamış olduğu rapor okuna -
caktır. Beyrutta çıkan Ennihar, 
isimli gazetenin yazdığına gö -
re suikast işilc maznun olan bir 
şebekenin ileri gelenlerinden bir 
kürt Suriyede yakalanmış ve bir 
polis müfrezesine teslim edilmiş
tir. Maznun k-üıt "Gibar,, harp ge
misine bindirilmiş ve bu sırada: 

- Beni Türkiyeye götürme -
. ' yın ... 
Diye bağınmştır. 

Haber \"erildiğine göre Gibar 
harp gemisi Mersine gelerek suç
luyu hUkumetimize teslim edecek 

· h:ıkanhğı t~ıraLnc!~~n yeni bir ka· 
rnr verilmiştir. Bakanlık bunurı ü
zel'İne hi.itiin yabancı ve azlık n - , 
kullarının kütüı,hane filırlstk• ! · 
ni istemiştir. Gelen fihristlere gij -

re mevcut kitaplar tetkik edilecek 
ve kütüphanelere alınacak türkçe 
eserlerin bir listesi bakanhk ta -
rafından hazıl'lanmakadır. Bu lis· 
te yakında okullara gönderilecek· 
tir. 

Sıhhat doktorlarının 
mıntakaları değişti 

İstanbul kültür sıhhat doktor· 
larmm muayene mmtakaları de · 
ğiştirilmiştir. Mevcut kültür sıh • 
hat doktorlan arasında bütün o -
kullar taksim edilmiştir. Doktr,r · 
lar sık sık buraları dolaşacaklar, 
çocukları ve öğretmenler! muaye
ne ederek rapor vereceklerdir, 

lstanbul kültür bütçesi 
Şehrimizin kültür bütçesini ha 

zırlamak üzere dün kültür direk • 
törlüğünde bir komisyon toplan -
mış ve bütçeyi hazırlamağa ba~la 
.mıstır. 

~·~~~,..~~-~-~ 

Bütçe yann akşama kadar :2 • 
mamlanacaktır. Bu yıl bütçeye ye 
niden 7 ilk okul açılması için tah
sisat konacaktır. 

iMTiHANLAR BAŞLADI -
Dünden itibaren bütün lise ve 

orta okullarda imtiha11lara ba7lan 
mıştır. İmtihanlar kültür bakanlı· 
ğının yolladığı projeye göre ya -
pılmaktadır. Bir hafta kadar sü -
recektir. Hafta içinde talebeler im 
tihan olduklar derselere ait saat · 
lerde isterlerse evlerine giderek 
imtihan olmadıkları derse1ere ça· 
hşabileceklerdir. 

İmtihan projesi hakkında hü -
tün okul öğretmenleri fikirlerini 
tesbit ederek rnpor halinde ba · 
kanlığa gönde1mişlerdir. Bu r:ı -
porlar kiiltür h2.kanlığı. imtihan 
komisyonu tarafından birer birf~r 
incelenecek ve talimatnam~:-ıin 
kat'i ~ekli mc~1dana çıkacaktrr. 

~:k~~~~·ad~rn tekrar Beyruta döne- Havalar soğudu 

Balkan ikhsat konseyine Bir müddettir ılık ve güneşli 
g"decek heyetimiz giden hava iki gündür değişmis 

yağmurla karışmış ve soğumuş -
Balkan antlaşması iktısat kon· tur. 

seyi Bükre~te mutat toplantc·ını Kandilli rasat merkezinin ver-
yapacağından Kamutay asba~i<a- diği nrnlümata göre dün en çok 
m Bay Hasan Sakanın başkanlıın0v . - sıcaklık 9, en az 7 derece idi. RUz 
altında Türk murahhas heyeti de gar yrld12dan esmiştir. 
Biikreşe gitmek üzere dün Ankn-

Rasathanenin verdiği malfmıa
radan şehr}ınize gelmiştir. 

B 1 B H 
,.... k p ta rröre bugu"n]erdc kar yagvması 

a<:ı<an ay asan ~a a, e- h 

ra Palas oteline gitmiştir. Hl'~ıet. _1_·h_tı_·n_1 a_l_i _Y_0 k_t_u_r. ______ _ 

yann ''Daçya" vapuri1c Köst.;:-ı 

ceye hareket edecek ve konsey 
toplantısının devam ettiği bir haf 
ta Bükreştc kaldıktan ı<onra doğ
ruca lstanbula dönecektir. 

Yurtdaş! 

Teşekkür 

Almany8 lkincikanu 'çin G·s Çocuğuna Bankada bir tasarruf he· 

GI Glb 
' GI d nklı d ' sabı açtır. Çocuğuna yapabileceğin en 

Tanınmış ve kıymetli operatörleri -
mizden M. Kemal pazar günü Darüş -
şafakayı gezerken Tabiiyat laboratuva· 
rında eksikliği anla'iılan masalar için 50 
lira verdiği gibi Darüşşafakayı idaresi 
altında bulunduran Türk Okuma Kuru 
mu ilyeliğinc hem kendisi hem eşi na -
mına yazılarak yıllık taahhUdatını da 
peşin olarak vermi§tir. DarüşşafakA .:H· 
rektörlüğünden teşekkür olunuyor. 

a, ve c san ı arın lhll bU .. k .. 1.k b d . yu ıyı ı u ur. 
1500 kentöl yumurtaya kontenjan Ulmal Elwnomi re 

müsaadesi vermiıtir. 'Arttırma Kurumu 

Geçende Kaüıköyüııde Kuşt!ili 
caddesinde feci bir tramvay ka . 
zaşr olmuş, 7 numaralr arab~, mü
tekait İsmail Hakkı Paşaya çarp
mış, adamcağız tekerlekler altın
da parçalanmıştı. Bu vak'adan 
dolayı vatmanın Usküdıar ceza 
hakyerinde, tedbirsizlik, dikkat • 

Liman işlerinde 
yapılan yenilikler 

lstanbul Liman Genel direk -
törlüğünün liman işlerinin tanzi . 
mi için yaptığı yeniliklerd~n sık 
sık bahsetmeğe fırsat bulmakta • 
yız. Bundan önce limanımıza ge
lecek ecnebi gemilere verilecek 
su işinin gemilerden otomobillerin 
pratik ve modern bir usulle çıka
rılmasının temin edildiğini yaz • 
mrştık. Şimdi de iki yenilik üze -
rinde meşgul olunmaktadır. Bun
ı~ rrlıı n hiı•iı:i lim'1n.Ytt'\J'7o O'alip ~.o-

mJrliyecek vapurların hemen şe -
hir telef on ile irtibatını temin et • 
mektir. 

Rıhtımda mevcut beş, vapur 
yanaşma yerinde birer telefon 
santralı bulunacak ve buraya b:ığ 
lanacak bir priz vapurun telefonu
nu derhal şehre bağlıyacaktır. Bu 
suretle vapurdan istenirse telefon 
la Avrupa ile de konuşabilecek -
tir. 

ikinci yeni~ik, vapurlardan çı . 
kacak yolcular için güverteden 
rıhtıma uzanacak bir köprüdür. 
Vapur iskeleleri vapurun vaziy~ 
tine göre bazan çok dik bir vazi
yette kalıyor ve yolcular inip çık
makta güçlük çekiyorlardır. Yeni 
yapılacak köprü bunun önüne geç 
mektedir. 

BAY RAUFl MANYAS 
ŞEHRiMiZDE 

Dünkü sabah gazetelerinden 
biri, Liman Genel direktörü Bay 
Raufi Manyas'ın Ankaraya gitti • 
ğini yazmakta idi. Raufi Manyas 
Ankaraya gitmiş değildir. Birkaç 
gi.ine kadar mütehassıs Fon der 
Porten ile limanın ıslahı hakkın
daki direktörlüğün hazırlamış ol
duğu rapor üzerine çalışmağa baş 
lıyacaktır. 

KOMiSYON IŞINl HENÜZ 
BiTiRMEMiŞTiR 

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri de İstanbul liman ve nhtım 
idaresine verilecek şekil hakkın • 
daki kanun projesini hazırlamak 
üzere toplanan komisyonun işini 
bitirmiş bulunduğunu yazmakta 
idi. Bizim öğrendiğimize göre bu 
haber doğru değildir· Komisyo • 
mm işini bitirmesi için tstanbuldkl 
incelemelerini yapmakta olan Uz. 
rnan Fon der Portenin raporunu 
hazırlaması lazımdır. Halbuki 
Uzman ancak ayın yirmisine ka· 
dar buradaki incelemelerini biti-

sizlik, nizamlara riayetsizlikle 
lüme sebep olmak madde8in 
yapılan dünkü dut'U§masında 
hitler dinlenilmiştir. Du 
tahkikatın tamamlanma8ına k 
mıştır. 

Yukanki resim dünkü du 
mada alınmıştır. 

Pol i• hatlı r f eri; 

Hırsız çocuklar 
Usküdarda oturan on yedi . 

şmda Seyfi, Cavit, Abdullah : 
minde üç çocuk evvelki 4ece 
küdar vapur isk<:lesinde tütü 
Muradın dükkanına girmişler, 
teberi çalımş1ardır. 

üç hırsız dül.•kfmdan çıkal'I 
ken devriye gezen polisler tar 
frn<lan .vaka 1 annıı~lardır. 

ANBARA DÜŞTÜ - Hali 
havuzda bulunan Göztepe vap 
nına çivi çıkaran amel~ Hüsn 
niin ;ı;ıvuı k::rnmr<;t. ,,.~ııtrıt di.i. 
rek yaralanmıştır Hüsnü Cerr 
paşa hastanesi":ıe kaldırılmıştır 

OTOMOBiL ÇARPMASI 
Kasımpaşada oturan ilk mel{ 
talebesinden 13 yaşında F'hnı 
Pera Palas oteli civanndR 921 
maralı hususi 0!omobil çarpını 
yaralamıştır. Otomobili idare 
den Nelli ismindeki kadın hak 
da takibata geçilmiştir. 

ZAVALLI ÇOCUK -Küç 
pazarda Yoğurtçu sokağında 
turan Şabanın dört yaşındaki 
lu İsmail merdivenden . düşrn 
yaralanmış, haEtaneye kaldrı1 

mı~tır. 
J iLETLE - Galatada Se 

sokağında Muhittinin evinde 
turan Mehmet, Şeftali ıt0katıı1 
Hiristo ile kavga etmi§, Hiris 
nun sai yaqağmı jiletle kesmi 

KUMAR - Ali, Ziya, Be 
Mustafa, Sami, Tevfik, Ruhi. 
minde yedi ki~i Samatyada r~ 
kuş çeşme sokağında A.kladl 
Ekrernin kahvesinde kumar o1 
narlarken yakalanmışlardır. 

COZDAN ÇALARKEN - · 
bıkalılardan Baloncu Hakkı Si 
kırcılardan geçtm Remzinin et 
den cüzdanım çalarken yaka1'11 
mıştır. ./ 

rerek ayın yirmisinden sonra ~ 
karaya dönecektir. 

Iıtinyede tersane 
1stinyede çalışmakta olan JJ' 

kumpanyası bayındırlık ba~ 
ğma baş vurarak tesisatının lı ~ 
met tarafından satın alın1J1S"'ı 
teklif etmiştir. Kumpanyanın 
tığı bu teklif hükllınetçe _ te~ 
dilmektedir. Bayndırlık ~ 
ğı kumpanyanın satın al~ 
işini kabul ettiği takdirde~ 
körfezi büyük bir tersane Jıl 
getidilecek ve yeni vapurl 
buraaa inşa olunacakta. 
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"Ulus,, un dil yazıları 

Gün ·eş-Dil 
Teorisine göre tecrübeler 

1 Ürk en eski millet ve 1 ürk dili ana dildir 
ıı 

UT. UTA 
Sümerliler Güne§e U-t, utu [ 4] 

.diyorlardı. Zamanında tufan oh•. 
NubyaJyacın adı Utanapifti (m~ 
[S] yani Güne,in kendisi idi Bıı
llun at, ad [81 it olarak kullanıldık. 
lan da vardır. Bu çeıitli morfolo
jik tekillerin ayrı ayrı manalar! 
olaıakla beraber gene hepsi top
lan Güneti kasdederdi. Muhtelif 
1'iirk lehçelerinde bu kelime ayni 
ID&naları vermektedir. 

Uot = Pekarski, 3051 Türkçe 
ot öl 

Çovatça Vut = atef, sıcaklık, 
alev, ( anuot, aluot, kutuot), at~~ 
Ali ahı. 

Oötük (Pekarski 3163. iyi. 
Pik, kuvvetli, inandırıcı). 

Banun içindir ki, bizde tür!i.i 
anlamlan olan bu Ut kelimesini 
Cünet _Dil teorisi, hem ek hem 
kök olarak ayrı ayrı manalandırır 
lcen kelimenin huıuıiyetine ehem
bıiyet vermittir. 

Ut, kök olarak sahip, asıl, esas, 
Cüneı ve Allahtır. Ek olarak da 
"umumiyetle yapıcılık, yaptırıcı . 
Irk, yapılmıı olmaklık [7] anlam
lannı yerir ki bu suretle de kud ~ 
retin ifadesi demektir. 

Bu anlamlara göre (Ut) keli -
illetinin etimolojik tekli fU olur: 

(1) (2) 
Ut (J) = Uğ + ut (d) 

( 1) U ğ = Güne§ İn kendisi ve 
'.atıf l'rıdıt.. ez + uı - ~u vuı farı keıi=" 

dinde tecelli ettiren ıüje veya ob
jeyi ıösterir. 

Zamanla, kök ekle kaynata -
rak yalnız Ut kalmıtlır. 

Bu kompoze Ut (8] kökünün 
1,u 9ekle nasıl girdiğini daha ame
li bir tekilde öğrenilebilmek için 
biraz yukarda geçen ve ayni keli
llleler olduiu öğrenilen (Adad) 
ile (Aidad) daki (ağ) köküne 
clikkat ebnek kafidir. 

Bu (Ut) kökü ile fazla uğraşa
e&fımn için, onun Sümercedeki 
~Uta) Ye (Uta) biçimlerini de 

sözleri de ilive ediyor: (Sümer 
kökünün vokali variyasyondan 
ıüratle mütee11ir olur. Bunun için
dir ki, (sulama) manasına gele:ı 
(sud) kelimesini (si, ae), elbise 
anlamına gelen (teğ) kelimeıini 

(le) ve ıöylemek manasına gele-n 
( deg, dug) kelimesini (de) ola -
rak buluyoruz.) [10]. 

Böyle olunca, Sümerce Güneş 
demek olan (Ulu) ile ıene Sü
merce Nuh Yalavacın adı olan 
(Uta) kelimelerinin ıonuaa birr.r 
(ğ) yapııtırmak lizımıelecektir. 

Nitekim Güneı - Dil teorimize gö
re her iki kelimenin etimolojik 
tekilleri ıunlardır: 

(1) (2) (3) 
Uta=ui + ut + ağ 
Utu = ui + ut + ui 

Her iki kelimenin unsurlann • 
da, belli başlı bir kıymet ifa et
miyen vokal değitiminden ba.tka 
bir fark olmadığı görülüyor. Ma -
nalarına gelince, onlar da biribi
rinin aynidir; çünkü: 

(1) Uğ = köktür. Güneıin 11-

caklrğını gösterir. 

(2 +) Ut = ektir. Bu 11cakh
ğın bir süje veya obje tarafmdan 
veya üzerinde yapıldığını ifade 
eder. 

(3 +> Al, uf= itte o •üje ve
ya objedir. Şu halde her iki keli-
me de aıcaklık yapan bir objeyi 
yani Güneşi göstermek için kulla-

Bugünkü Türkçemizde de (ad, 
ot, ut) sıcaklık ifade eden kelime
lerdir. 

(4) E. Hubcr. das Trank Opter ı. 'ı3. 
(5) L. Woolley. Vor 500 Yahrcn s. 76 

(6) Autran. Sumtricn tndo curopeen 
s. 79. 

(7) Eti. mor. ve fonetik bakımm .!an 

Türk - Dili ı. 35. 
(8) Eti. mor. ve fonetik bakmımdan 

Türk • Dili a. 18. 
(9) Eti. mor. ve fonetik bakırnı~·dan 

Türk - Dili ı. 28. 
(10) Autran Sümcrien et lndo • Eu

ropEcn a. 53. 
tazden ıeçirelim . Güne§_ Dil te- ------------

brhnize ıöre Türkçede hiçbir kıe- ~- Bilir misiniz? -~ 
ibne vokal ile bitmez [9]. Süme!'-
eede de öyledir. Dünkü Sa:rmuzcla IOl'duldannu n 

cevaplan: 
Olaınmu't Sümer yazılarının 

$Olu Sarıon ve Amurabi devi!'Je. 1 - Kolera mikrobu en çok nered1: 
yatar? 

tine aittir. O zamanda ise yaban- - Tereyafının içinde, 46 sün ya-
er lehçelerin karıtması ve tesir tar'· 

hpmaıı yüzünden kelimeler ve 2 - Çırçır bUyük yancını ne vakit 
-.Szler orijina1itelerini kaybetmi~ oldu? 
~lunuyordu. Sümerce ile Hint • - 190S de. 
4YrQpa dillerinin ölçüttürmesini 3 - Karaköy köprüail ne vakit ya· 
..... _ pıldı? 
•-..mıı olan Autran bunu ıezmlt _ 1844 te. 
olduğu irin, meseli: 

7 4 - ıs.o gram çelikten kaç iğne 
Dlrl kelimesini Darak (Keçi çıkanhr? 

-J'&ldı tann). - 11,111,000 

Pa kelimesini Paı (Kanal). 5 - "Ben umanı ateşledim, rth-
Diri kelimeaini Dirik (geçmek glr iıtikametini venin" .azUnu kim 

llaeaaf e katetmek)'. .aytedi? 
- Şekıpir'in Jiir Saar eaerincle 

U kelimeaini Ug (kuvvetli ol- Markoa Antonyoı. 
llaak, ıUn, ııık, yakmak, ıörmek: 
llıaillet, halk). YENi SORGULARIMIZ 

l"L_ 1 - Amerika hanci tarihte lret-1:.ina uu kelimesini Duı (yapmak. !edildi? 
etmek. demek, söylemek). 2 - Türkçe ilk çıkan gazetenin 

Te kelimesini Tei (elbise ıi - adı nedir, ne vakit ~ıktı1 ,._i). 3 - Yıldırım telgraflarmın keli-

Su kelimesini Sud (sulama). mcsi kaç lruruıtur? 
Su L 4 - istanbulun mesahası kaç ki-lt.., «elimeaini Suğ (ilihf sü - lometre murabbaıdır? 

•alted azizler azizi). 5 - "Tetkik ve tetebbua tahıla 
'-et La (H) kelimesini Lur (bu. editmfyen hayat yapnmaya def· 

ll'liaalı). mer.,, .azUnU kim a8ylec!l? 
~İminde düzelttili ıibi ,u1._ __________ _. 

- -

(Kırkından Sonra ) 
OJamaz imkBnı (~ • .!\..zanı Teneşir Pa~~.?.!: )) 

ok! (t Yazan : Sermet Muhtar Alus )} 
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ğinden iıtila etmiıti. ArkadQfları 
etralını ıararak iıtiltUını geriye 
almaıı için yalvarıyordu. O, oka
dar gücenmiıti iti, buna bir tiirlü 
razı olmıyordu . 

Lokmanı Hekimdir .•• 

- lmlı&nı yok, olama, imlrci
nı yalı ... 

Güna.ha girmeyim amma ö.üm 
döşeğindekini bite ayaklandırır! •• 

Diyerelı lırlıa bintmrulan laid. --------
Jetle çılıh. Kaprtla kendi.ine pal
foıunu ue ı•mnymni uzatan ira
dını •örmeden •eçiyorda. Kadın 
arlıaından lıotmalı bafırdı: 

- Mö•yö, rica ederim ... 
H eryo batını çe(}irmecl en ce -

vap unJi: 
- Olamaz, imkanı yolr, imlıô

nı yok/ 

Açlıktan ölmüş! 
Lolıanttula ölen bir adamtlan 

baldediyorlartlı: 
- Zauallının o iratlar çolı İftİ

laaı uardı iri, yedi, yedi, nilaayd 
tliiıüp öldli. 

- DNene iri, hail ıloywnadr 
Ja clıktan öldü! 

Senetsiz alacak 
Ü•küJarlı Bay Ha.anın Fatihte 

oturan doatu Mehmet Çauuıta ala
calı uardı. Bir gün dMtunrın çolr 
laada olaralı yalhfım laabn alın
ca aklına alacalı ıeldi. Kemli 
lıentline: 

Kendini biraz üşütmüş. Gece bir 
iki filcan ıhlamur içsin, üstüne bir 
battaniye daha örtsün, kurtlara 
kuşlara gitti bittL 

- Ututmek böyle olmaz. Ne • 
vazil dunnadan, haPfu hapşu ak
sırtır ; gözlerinden, burnundan 
seller akıtır. Bu, mideden .•. Yav• 
rum dün ne yedindi? .• Abur cu -
burca kaçırmış olmıyasm? .• Siz 
de sinemaki yok mu kardeş? Yok
sa göndereyim; mufassalca bir 
söktürsün, şıprtak gözünü açar!.. 

- Ne o, ne bu, nazar değilse 
şu bileklerimi keserim. Ayol va • 
kit geçirmeyin, nefesi mücerrep 
bir hocaya nef esletin• .• Hoca di • 
yorsam at hll'SIZı kılıklılan, cer • 
rarlan demiyorum~ Söyle'diğim gi· 
bisi okusun, üflesin, tütsü de ver
sin; pirüpak olmazsa, zıp diye 
kalkmazsa arabnn ! ... 

Zavallıcık Rabia gittikçe ağır
laşmış, fmnlar gibi yanmağa, ken
dini kaybetmeğe başlamıştı. Ni • 
hayet gene komşulardan, sürmeli 
bir hatunun: 

- Eler Melamet ÇC1Vaf öliiru T -lan h kimd' T -kman · ı B · ·a · H h d 0 

- u.ı anı e ır u.ı lf ena. arı gı eyım. em n ı- h ki ' G"naha . . 
·n1 • d • h d -~' ,_ e m ..• u gırm.eyım amma 

n aıyaref e eyım, cm e au• - "lil dX ..... ğind kin. b"I yaklan 
nnln ~- ,. olaoolı ,,....,_,_ o m "9:" e ı 1 e a -

• L .1 k J" • 60,....... dınr ! .. Dıye canla başla ve ağzı 
nı Ronuıayım cıa en ıııne "'>&~ ... • .... 

•&: _ • .,,:, ·m. C! - -·-t öl.ür.. kulaklarında saglık verdıgı bur • 
na rnrcıır ~ ~ b ... w1.lw •• dokto y . 
lıi, olmana f>a itirafını tlinliyen- ma &J&AUJ aynagoz r em-
ler alllfffuna ıaJait olarlar.,, kapılı lpokrat. getiril~işti. 

D..n,. v Mit •efirm«ien leallı- . Hastalık çıfte zaturree delil 
""'' ioda l#lelamet Çaoapn .oi - mı 1 

• • • ne sitmif. Halıilıatt alaetılılınm 
yata/rta balmuı. Y atafuı yanına 
oturarak demlf iri: 

- M elamet Çavaı nadan ba
lıalun? 

- HamJolıan. 
- Beni tanıyor muaun? 
- Canun, hiç fanunca mıyım. 
- Hele .öyle bakalım, ben iri· 

mim? 
Bu tarzda mailer .arrnağa bClf"' 

layınca Mehmet ÇCWUf Bay Hasa
nın malı.adını, alacalı meselesi 
için ağzından •Öz almak i.tetlifi
ni anlamıı. Brınun üzerine fil ce -
oabı uermİf: 

- Ku~um, ben teni na .. ı tanı
mam? Sen papa defil mİ•İn? 

Ü•küdarlı Bay Hasan iae bö,. 
le bir cevap ile karfıl'lflnca lena 
halde cam nlıılm11: 

- Bana bd, Mehmet ÇCIUUf, 
bana... Demif. Send • bu alııl uar
ken •en ba latutalılıtan zor hrtu
larıan! 

Anlatmanın bir 
,ekli 

Kan, ltoca bofanmd için malt
lremeye witmİfl.,Ji. Halrim erlH -
fe aorda: 

- Pelıi ne i•tİ)'OrArmıs? 
- BOfGlllllak, Bay Halriml 
Sonra lıatlına JönJii: 
- Ya .iz? 
- Ben de bo,anmalı iıtiyo -

rum. 
- llriniz de aranızda bir tür

lü anltlfamat/ıfınızı söyleyip da • 
rayonlanus. Ayni feyİ istemİf ol
makla pelı wl&el anltlftnlf olrryor
llDIUS. Artılı aranu:c!a hiçbir ilafi • 
111 lralrnarrtlf tlemelı!. 

Zatürreeye yakalanan üç hafta 
bilemedin bir ay yatar ve artık 
kalkar. En nemruduna tutulan bir 
buçuk &Y. sonra hamamına da gi
der, kırk sabununu da sürer, Us • 
küdar vapurunun güvertesine de 
aututnır, dondurma da yer. 

Ribiacık iki ay yatağından çı
kamamış, üçüncü ay girdiği hal -
de odasının eşiğiniden atlıyama • 
rnış, öhö öhöyi, ses kısıklığını, he
le parmak kımıldatamıyacak de • 
recede ki takatsizliği sa vamamıştı. 

Hani hastalık hakkında bir 
mesele vardır. "Gelirken okka ile 
gelir, giderken dirhemle gider,, 
derler. İşte onunkisi de bu cins • 
ten. 

Bahar girmiş, erikler çiçek aç • 
mış, çaylaklar gelmiş, hava da kı
nlmıştı. Rabia aıtık evin içinde 
dolaşıyor, tahtaboş& çıkıp çama • 
şır asıyor, küçücük bahçelerinde -
ki hercai menekşelerini, mine çi. 
çeklerin~ fılbaharlan suluyordu. 

O ~erde hava buz mu buz. 
Günlük güneşlikten eser yok. Gök 
yüzü bulutlu. Döıt yandan riizglr 
buv diyor· Karakış geri dönmüş .. 
Mayısın bilmem kaçma tesadüf 
eden Oküz soğuğu ..• 

Ribia, bir öğle üstü gene titri· 
ye titriye yattı. Galiba o sabah ge. 
ne çinkolu merdiven altını boyla
mıştı. 

Doktor lpokratm Lokman he -
kimliği artık denendiya, o akşam 
gelip hastanın nabzını ele alır al
maz. Kesip attı: 

- Enflüença ! .. Şimdi Aksa • 
ray, Velanga, Psamatyada, her 
malede sok var ma bu hanıma zi
yade dikkat llzmı. Nicin? Cün • 

kim pnömoniya geçirdi· 
Hacı Danl Beyin iki çenesini 

bıçak açmıyordu. Kızını merak • 
tan koca gövdeli adam enikunu 
erimiş, çökmüştü. Gözleri batmıt, 
omuzlan diişmÜ§, etleri Barkm11, 
aylarca dizanteri çekmişlerden 
beter hale gelmifti. 

Kalemine gidip geliyordu anı • 
~ zar zor; kendini süriikliye sü
rükllye. 

Bir gün nazır, bir muamele zun 
nmda, daha dofrusu mep.ire ve 
laklak için Dlıı&yı odasına çağn
mqtı. Pap, çaprqık i§lerin çok· 
luf\ından, okkalı bir mablıll çift. 
life mibeyincilerden birinin paP 
mak dolayşndan bir milddettir 
başmı ka§lyacak hald\ cfetildl: 
Hacmm yüzünü gömıemi§ti. 

Cihat müdürü kapıdan içeri gi. 
rerken Nazır koltuğundan sıçra • 
dı : 

- Hayrola, hasta mlSID 1 
Hacı Dana, gene on beş yirmi 

gündür harap türap olduğunu, bir 
saniye rahatı huzuru bulunmad!
ğuu, geceleri tabısabah uykusuz.. 
Juğunu, kızının bu sefer de çitre • 
til isimli bir maraza tutulduğunu 
söyleyince, tazenin aylardan beri 
hastalıkla hallü hamurluğunu bi • 
len Nazır Pa§8 sordu: 

- Doktor Zambakoya, Hora. 
sancıya gösterdin mi? 

-T?T 
- Fesüphanellah !.. Kmnıa 

çıJgnusm, dünyalan ona defi§Dli· 
yomın. .. Ayıplanıam, ben de tıpkı 
senin gibiiym ; ev latlarmıa deli 
divane olurum ... Biz babayız ba • 
ba, Trabzon babası defil... 

.. Çekme evlA.t gamı, Batıver 
annesini,,... Kah, kah, kah, xah !.. 
Beytin alt tarfım bilirsin; o züm .. 
recılen olan babalar.dan değiliz 
yahu! .. Abirader insan bir defa 
Zambakoya, Horasancıya göster
mez olur mu? .. Adam bir konsoı.. 
to yapbrmaz mı hiç? 

Nazrr tutturmustu gm: 
- Yaln1ı2 tek Zambako olmaz 

herif haziktır, iyidir hoştur veli • 
kin hastanın içini ecza deposuna 
çevirir, elli türlü nacı birbirine 
karıştırır· .. O, günde altı güllaçmı 
veriyor, üçte birini yani iki tane
sini almalı; o alacağın iki taneyi 
de U.Sulcacık açıp içinde gene üçte 
birini bırakmalı ..• Akşama kadar 
sekiz hap mı yutturacak, hapl!ır.n 
dörtte birini yutmalı; yutmadan 
önce de her birini keskin kalem. 
tıraşla dörde bölüp bir parçasını 
afza atmalı !. •. 

Paşa, derin kuyulardan su çe
kiyordu: 

- Zambakodan çıkınca bir de 
Horasancıyan elzemdir. Horas:ın
cıyan pek makul kefere dit. Çoıc 
nazik, terbiyeli, hakkile çentil • 
men (yani centilmen) bir adam
dır. Rum olsa Siaam Beyi olacak 
bir heıiftir ... Cebelilübnan muta
samfı da olura, neyse oralan h!
ı.e lazım değil... Ne diyordum? 
Horas:ancıyanm da reyini aldık • 
tan sonra ikisinin dediklerini bir
birine mezcettin mi ktzca1m kur-
tardın Jritti. (Artan var.) 
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As yanın tuhaf bir şehri SoruyOrlar 
ehrinde insanlar nasıl ürür?Hauptman idam edilme 

rn ."" • mi, edilmemeli mi ? 

Mosolek, 3000 kadem yüksek
liğin-le bir şehirdir. Hazer deni -
zinden elli mil mesafededir. Şe 

hir, Asyanın en tuhaf şehirlerin 
den biridir. Şehir bir uçurumun 
kenarınd..ı inşa olunmuştur. Evler 
üst üste yükselir. Fakat §ehrin 
caddeleri, bir sıra evin damlar! -

dır. Herkes bu damların üzerinde 
yürür ve daha bQ§ka bir caddeye 
varmak 1çın dönemeçlerden veya 
merdivenlerden istifade ederler. 

Evlerde ikamet edenler, tepe -
lerincle yürüyenlerin gürültüsüne 
alışmış {,fr haldedirler. Hatta ara
balar ve hayvanlar da bu yollar-

. 
-~~ 

dan yürürler. 
Bu caddelerde yürümek bir 

hayli hüner ve dikkat ister. Çün
kü yolların, yani damların kenar· 
farında parmaklık yoktur. 

Çoluk çocuk sahibi olanlar her 
hal.de bu caddeler yüzünden bir 
hayli üzülürler. 

lngilterede kurbağa yemek idati · 

Son posta ile gelen Londra gazeteleri /ngilterede kurbağa ettnin pek fazla rağbet gördüğünü 
bildiri)'or. Bu yüzden kurbağa toplayıp diri diri satanlar çoğalmış, bundan buşka kurbağa yetiştirmek 
için ~alışanlar da göze çarpmağa başlamıştır. Kurbağa yetiştirenler arasında en çok muvaffak olan zat 
Mister M. Burgess namında biridir. Bu adam 30.000 kurbağa toplamı§ ve bunlara etrafı çevrilmiş bir yer 
yaptırmış~ır. Lonclra gazetelerinin anlatışına göre kurbağa eti, piliç etinden farksızdır. 

Kurbağaları toplamak kolaydır. Kurbağa sahasının ortasına bir sırık dikiliyor ve sırığın tepe
sine kumızı bir lamba konuyor. Bu lamba birçok h"§aratın toplanmasına sebep olmakta ve bu sayede 
kurlxzğalar yiyecek bulmaktadır. 

Kurbağaları yakalamak oldukça güç bir şeydir. Çünkü kurbağalar her tarafa kolaylıkla kaçar
lar. Bununia beraber hünerli bir hurbağa yakalayıcısı bir saatte bfo kurbağa tutabilmektedir. 

Mister Burgess kurbağa yetiştirerek V•' satarak kendisine mükemmel b:r irat temin etmiş bulu-

~I 
... 

. .. <l'm ıtft 
··ıa\,. ~· 

Bugünlerde bütün Amerikanın rnamıştır. Onu şimdi idam etm 
ve hatta bütün dünyanın gözleri büyük bir haksızlık olacaktı 

New Jersey eyaletinde, Trenton Eğer o öldükten sonra asıl suç 
şehri hapisanesinin bir hücresine meydana çıkarsa bütün dünya 
çevrilmiştir. Herke~ birbirine şu merika adaleti için ne der?,, 
suali soruyor: Böylece, Hauptmamn hay 

Lindbergn çocuğunu kaçırmak beklenilen fevkalade bir hadise 
ve öldürmekle ittiham edilen Al -ı ye bağlı. Bu hadise nedir? Bel 
man marangoz Bruno Richrad, Hauptman ölüm korkusu ile şi 
Hauptmann acaba elektrik san - diye kadıar söylemek istemedi 
dalyesine oturacak mı? Bir çok - bir çok şeyleri anlatacaktır. Be · 
larr Hauptmanın masum olduğu - de onun masumiyetine kani ola 
na kani, diğerleri ise onun suçlu lar meseleyi bütün çıplaklığiy 
olduğuna şüphe etmiyorlar. Bir aydma1trp Almam kurtaracakla 
çok deliller Hauptmanın aleyhine dır. Bakalım zaman ne göstere 
olmakla beraber, daha hala ay - cek ! 
dmlatılmamış bir kaç çürük nok- Size Amerikada senenin en f 
ta belki Almanın hayatını kurta. al zamanı ne vakittir diye sorar 
rabilecek. Amerika Ali divanı larsa hiç dünşümeden cevap ve 
meseleyi bir daha tetkik etmeği rin: Noel üstü. Bu haftalarda dü 
redclektikten sonra şimdi yegane kanlar tıklım tıklım doluyor, v 
ümit N ew J erseyin sekiz kişiden sabahın yedisinden gecenin on b 
mürekkep Af Divanında kalıyor. ıine kadar herkes işini güncün 
Bu divanın Hauptmanı elektı"ik bırakıp eşine dostuna hediye se 
sandalyesinden kurtarabilmesi i · meğe koşuyor. Ut.kin bu dükka 
çin sekiz azadan en az altısının ların en enteresanı bizim Kari 
lehe rey vermesi lazım· man pasajı şeklinde "Departmen 

İki hafta evvel gardiyanlardan Store,, dedikleri yerler. tsterseni 
birisi Hauptmana elektrik sandıal- hiç bir şey a1maymrz, bu dükka 
yesinde idam edileceğini resmen lara girip gezebilirsiniz. 
haber vermiştir. Hauptmann bu - Melek sineması salonunun i 
na şaşmamış, yalnız o Almanlara misli büyüklüğünde olan bu dü 
mahsus sert çehre ve hareketleri kanlarda gazoz ve sandviçde 
ile bir teşekkür ettikten sonra = gözlük veya radyoya kadar he 
"Jlavır demiş.ben elektrik sandal- şey bulabilirsiniz. Hela NnP.l fü:fi. 
yesine gitmiyeceğim, ümidim kı - bir lföşeae duran canlı Noel Hab 
rılmamıştır. Elbet bir aya kadar görülecek şey. Kırmızı elbisesi v 
bir şey olacaktır.,, beyaz takma sakalı ile bütün ço 

Böylece, eğer fevkalade bir cuklan etrafına toplayan bu Noe 
şey olmazsa, Hauptman kanu • Baba onların elini sıkıyor ve şe 
nusaninin 13 üncü günü akşamı kerleme dağıtıyor. Ve böylece, a 
saat 8 de elektrik sandalyesinde nalar babalar alış veriş ederke 
can verecektir. o da onları eğlendirmiş oluyor. 

Acaba Hauptmanm böyle ümit Bethlehem: 
1i olmasına sebep nedir? Bir çok- Sadık M. Baka 

lan bunu Af divanının be1li başlı =A=t=t=ın=s=·u=y=u=n=a=b=a=t=ı=r=ıl=m=iş====ı 
azasından olan ve N ew J ersey 
eyaletinin valisi bulunan Hoff • gümüş mecidiye 
manın iki ay evvel Hauptmanı Balya pazarında dolaşmakt 
esrarengiz bir surette ziyaret et - olan biri yankesicilik yapmak is 
mesine atfediyorlar. Ayni zaman- tediği zannedilerek jandarmala 
da Amerikanın en meşhur polis tarafından taltib olunınağa başla' 
hafiyesi Ellis Parkerin bu mesele- mıştır. 
yi gizlice takib ettiğini söylersem Takib edildiğini hisseden adanı 
Hauptmarun niye hala böyle nik- elinde gizlemekte olduğu bir şeyi 
bin olduğu anlaşılır. Geçenlerde kenara fırlatmıştır. Bu atrlan şe' 
Ellis Parker gazetecilere şu be - yin bir paçavraya sarılı altın suyıt 
yanatta bulunmuştur: na batırılmış kalp bir mecidiye 
. "Hauptmam ittiham eden de- olduğu görülmüştür. YakalanaJ1 
liller çürühiür. Bunlardan birin - bu adamın Trabzonun Of ilçesine 
cisi Llndbergin çocuğunu kaçırır- bağlı Sinek köyünden Hayrenıit 
ken kullanılan merdivenin bazı oğlu Ahmet olduğu, bu altın suytl' 
parçalarının Hauptmanın evinde na batırılmış mecidiyeyi pa·zarC:tt 
bulunmasıdtr. Lakin bu parçalar halka beşi bir yerlik diye satmal< 
eksiktir, ve diğer parçalar.n ne • istediği anlaşılmıştır. Suçlu yakfl' 
rede olduğu araştırılmadan hü - lanmıştır. 

küm yürütülmüştür. Hauptmanm lnebolu vapuru faciasi 
üzerinde bulunan numaraları •zap- tahkikatı 
tedilmiş paraya gelince, suçlu • 

İnebolu vapuru faciası hakkıtl" 
nun bu paraları asil katildıEm :.ıl - da tahkikata birinci müstantik ' 
matlığı yahutta bu paraların Ha -

t · k t b k 1 likçe devam edilmektedir. Kaza' up manın evıne as en ıra ı -
üa kurtulmuş olup vaktile müd " 

matlığı ne malUm?,, ıı 
deiumumilikçe ifadeleri alınt111~ 

Son günlerde Avrupa elmas Tam bu satırları yazarken rad-
olan ve memleketlerinde bulunaıi' 
lann ifadelerinin tekrar alınması 
için yazılan tezkerelerin bir kJS ' 
mma cevaplar gelmiştir. 

~--- -
Dünyanın her tamlıncla olduğu gibi Fransacla da birçok insan-

lar daima Amerikaya geçip para kazanmak sevdasındadır. Bunların 
arasında ıiC'aret adamları olduğu gibi artistler, sinema yıldızları ve 
sanatkarlar da vardır. Resimde gördüğünüz genç ele bunlardan birisi 
dir. Amerikaya girmek için kenclisini bu tekilde bir sandığa koymuş 
ve Lalayen gemisine atmıştı. Fakat genç Fransız artistinin hilesi an-
laı.ılmıı ve geri feVrilmiıtir. · ... 

mağazalarında ve güzellik ensti - . yo spikeri şöyle bir rep~rtaja baş- il 

tül erinde yeni bir bile~ik modası- ladı. Sokaktan geçenleri mikrofon I 
nın ortaya çıktığı görülmektedir. önüne çağırarak onlara Haupt ·ı 

Bu biluik muhtelif çeşit ma - man idam edilmeli mi, edilmeme
denlerden yapılmaktadır; ve li mi diye soruyor. Fikri sorulan- 'I 
muhtelif renklerdedir. Üzerinde ların ekserisi "Hauptman belki1 
gene muhtelif renklerden mineli kabahatli,, diye cevap veriyorlar, 1 

halkala;· vardır. lakin mesele tamamen aydınlatıl·İ 

Henüz cevaplan gelmemiş ~' 
lan tezkereler için yerlerine te~if 
ler gönderilmiştir. Bunlar ge11~ 
tamamlandıktan sonra tahkil<~ 
dosyası esas mütalea için müddef 
umumiliğe verilecektir. 



Hatırlıyor musunuz?. Uza· la§an senelere ait bir hatıra: "Şef. vet ve şeytan,, filminin seyrine do. 
lıtıfa b. . . ' mıyan ır sevışme sahnesındı. Greta Garbo üe Con Cilbert , ser maş dolaş. 

Canvermeden Sönen Con Cilbert, 
Garboya Aşkı S önmeden Canverdi! 

== towı= - -
Son Sözleri Ona Ait .. Gar boya Gelince, Stokholmdeki, 

Çekingen Davranıyor, Sözünü Esirgiyor . . Bununla 
Beraber, Dedikodu Gene Aldı, Yürüdü! 

Ovn Cilbertin ölclüğünü bırk&ç 
gün_ önce bildirdik. Yeni gelen 
Anıerfüa ve Avrupa gazeteleL'i; 
hu hususta tafsilatla doludur. Bun 
lard~m bir hülasa yaparak, bu say
faya koyuyoruz: 

Con Cilbert, Beverli Hilsdeki 
evinde kalp hastalığından ölmüş. 
tür. Bir kaçgün hasta yatmış, son 
,&"ecQ sa bu ha karşı fenalaşmış ve 
derhal ~ağırılan hususi doktoru 
saat yedide geldiği zaman, hasta
sını ölü bulmuştur. Doktor Mad • 
~on, hastanın henüz öldüğünü göz 
0nünde tutarak, tıbbi usullerle 
canlandırmak tecrübesine giriç • 
?niştir. !tfaiyeye telefon etmiş, 
'Bana acele oksijenli teneffüs ale
tini getiriniz. Hem de mümkün 
Olduğu kadar çabuk!,, diye ses -
lenmiştir. Biraz sonra acı acı dü
dük çalarak bir itfaiye arabası 
llolivudun şık bulvarlarından ka
Jltp gelmiş, ölenin evi önünde dur· 
llıuştur. Avludan içeriye koşan it
faiyeciler, teneffüs aletini ölünün 

yanında kurmuşlardır. Oksijen 
makinesinin kauçuk şişeleri şiş -
miş, boşalmış, taze hava, ölünün 
ciğerlerine verilmiştir. Doktor, ü· 
mitle bir hayat eseri beklemiş, fa· 
kat ölü, krmıldamamıştır. 

Con Cilbertle en son görüşen -
lerden bir gazeteci, bu görüşmesi 
hakkrnda şunları anlatıyor: 

"O gijn çok müteessirdi. Son 
zamanlarda yaptığı avunma se • 
yahatlerinden sonra, bir zaman • 
drr tam bir inziva köşesine çeki -
len bu sönmüş yıldız, o gün başını 
sallıyarak "Hayatla oyunum, ar .. 
tık sonuna geldi benim... Bu mu
hakkak. .. Sesli ve sözlü filmden 
yediğim darbe, ağırdır.,, dedi. Bir 
az durdu, düşündü ve "Kraliçe 
Kristin,, filminden bahse koyu! -
d'U. "O filmde Garbo ile aşk sg,h
nelerim çok samimi ve hakiki idi 
Seyirciler o kadar şaşn·mışlar, ki 
hislerini, teessürlerini saklamak 
için gülmeğe başlamışlar!. .. Bun
dan sonra ortaya cansıkıcı dedi -

kodular çıktı. Daha doğrusu, şu 

eski dedikodular tazelendri. Film 
sahipleri endişeye düştüler. Stud· 
yoya her gün yaptğım mutat zi -
yaretler bile souk karşılandı. Ye • 
isten içkiye sürüklenir gibi oldum. 
Ingilterede tekrar muvaffak ola • 
bilirim belki, fakat Holivudda as-
ı " ' a ... ,, 

"Daha 38 yaşında olan Con 
Cilbert, o sırada bana "llahi Ka • 
dm,, a karşı ötedenbeıi aşk duy .. 
duğunu söylemekten de çekinme
di. Bu arada "Bu aşk, hayatımda 
en büyük bir şeyd~r.,, yolunda bir 
söz de söyledi. Benimle, ölümün
den bir kaç gün önceki son gö .. 
rüşmesinde son sözleri işte bu balı 

"tt" ' se aı ır .,, 

Srrası gelmişken, Greta Gar -
bonun bu ölüm karşısındaki sözü
nü tesbit edelim. Onun rahatsız 
landığmı yazmıştık. Hastalığının 
boğaz hastalığı olduğu ileri sürü
lüyorsa da, bunun keder le nişinin 
tesirile oldıuğundan bahse:Jenler 
de var. Ve bunun dıaha doğru ol
duğuna inananlar, çokluğu teşkil 
ediyor. Her ne halse, şimdi Stck
holmda bulunan İsveçli yıldİz, ga
zetecilerin Con Ciltert hakkında
ki intibamı, ölünni karşısında ne 
duyöuğ"ımu ö l-rr.nmek hususunda 
ısrarla durmaları üzerine, erkek 
kardeşi Gustafson vasıtasile, kısa
ca şu cümleyi tegliğ etmiştir = 
"Can, iyi bir adamdı!,, Bu sad€ 
cevahm nek kuru ve souk oldu,2u 
vulunda .mütalea yürütenler. "ll&-" . 
lıi Kadın,, m dedikoduya meydan 
vernıcmelç İ"İn bu kadar az; ve ~k 
sik söylediğini, l•u suretle hakiki 
dnvgırnnu sakladı~mı ortay'! atı
yorlar. Btı.nun ıa hE:'raber, zaten de· 
d"kodu cumanJarı yer yer tütüyoı. 
Eğer "Ateş olmıyan yeroe du -
man Lütmez,, sözünü doğru sayar
sanız ... Gene h\1r ne halse, diye • 

lim ! l \l't~rr1a r!l, haftada 2000 
sterlin ücret alan Con Cilbertin 
sesli ve s:>zlü filmden yediği daı. 
beye i~aret olunarak, kalın s2sinin 
yüksek perdeden oluşunun ehem
miyetE bir kusur teşkil ettiği an .. 
latılryor ve şöyle d·~vam olunu -
yor: "Fakat kuntratı vardı. Gene 
haftada 2000 sterlin temin eden 

Bütün yıldızlar arasında en çok para kazan!'n yıldız olduğa 
Amerika hükumetinin resmi istatistiği ile anla§ılan Mey ~~s~in cazip 
husu•iyedi bir pozu. 

En Çok Kazanan Yıldız: 

EST 
Geliri Senede Tam 450,000 Lira! 

Amerika hükumeti, bir "Maviı 
kitap,, bastırmıştır. Son hafta içe
risinde neşrolunan bu "Mavi ki -
tap,, , Amerika vergi dairesinin 
sağlam istatistiklerine dayanmak· 
tadır. Bu kitapta, bir çok tanın -
mış şahsiyetlerin resmen tahak -
kuk eden senelik kazançları ya · 
zılıdrr. 

Geliri en çok yıldız olarak, 
Mey Vest belirtilmiştir. Bu yük -
sek ve eşsiz yıldızın kazancı, se -
nede 450,000 Türk lirasına var • 
mıştır. Konstans Bennet 209,014 
Türk lirası, Marlen Ditrih 188,500 

Gari Kuper 171,579, Çarli Çap .. 

lin 185,900, Maks Bir 21,614 Tiirk 
lirası ücret almaktadırlar. "Miki 
Mavs,, ı yapan Volt Dizney, de 
427,000 Türk lirası ele geçirmek

tedir. 
öte taraftan "Gazeteciler Kra• 

lr,, denilen Hörst 650,000, Henri 
Fordun oğlu Etsel Ford 111,650 
Türk lirası gelir sahibidirler. Ki
tapta en çok para kazandıklan 
tesbit edilenler arasında, yuka -
rıda isimlerini yazdıklarımıza bil• 
hassa işaret ediyorlar!. 

. ., 

Senede 18J,C9D Tiir!z lira~ı l:azanan Marlen D:trih. "~eytan. 
dişidir,, lilm;nin bir sahnecinde .... 

bir kaç yıllık kunturat hükümle - yordu. ''Şevet ve Şeytan,, da 
rine riayet edildi gerçi, lakin :nm- beraber parlıyan1arclan dişisi, er• 
de oynatılmadan! O, bu vaziyet - keğini kurtarmak için çok uğraş. 
ten şikayetçi idi, kıvranıp duru - tı. Boşuna!,, 



Uerı i Kua~cısı 
Sabahm saat yedisi. Kahya kon J 

tesin oda hizme~isine haber var -
di: 

- J erar Sarsinel çok acele bir 
iş için şimdi Paristen gelmiş, der
hal kontesle konuşacakmış. 

Oda hizmetçisi esııiyerek ce • 
vap verdi: 

- Bayanın kimse ile konuş~a
ya ihtiyacı yok. 

- Haydi, atmaya Daşlama. Sa
na ihtiyaçtan bahseaen yok. Bay 
Jerar kontesin en eski dostlann -
dandır, rahmetli kontun da birin
ci numara arkada§ı i<li. Geve~ ·~Ii
ğe lüzum yok. Git de bayanı uyan 
aır. 

- Güzel amma kontes öğleden 
evvel uyanmaz ki.. 

- Bay Jerar işin pek: acele ol
duğunu söylüyor. Daha anlamıya
cak mısm? 

- Peki, peki; gidiyorum. 
Bir kag CiakiKa mnra ha yan 

kon~ J erar'm Dtılunduğu salo -
na girili: 

- Günay"dm Jerarl Hayrola, 
muharebe mi var? 

- Bunôan daha fena! Son ka
nunları okuınadımz mı? 

- Ay, beni iJk uykumdan ka -
nunlar için mi uyaJidırmaya gel
diniz? Ne ise oturun balCalnn. Ne 
içersiniz? Kahve mi, çay mı, çu -
kulata mı? 

I - Hayır, maqen suyu! Onu aa 
otomobilde içtim. Alis, pek müt -
hiş şeyler var .. Yeni kanuna gqre 
b~karlar, gelirleri üzerinden ver
dikleri verginin yüzde kırk fazla-

_smı ödeyecekler. Evli olup aa ço
cukları bulımmıyanların vergileri 
de müthi5 surete arttmldL 

- Evet, pek fena! Fakat bun
dan bana ne? Ben hem dulum, 
hem de biri kız, ikisi oğlan üç ~o
cuğum var. 

- işte ben de onun için geldim. 
Hem ne geliş! Saatte yüz otuz ki
lometre yaparak. Alis, Alisciğim ... 
Ben sizi ta küçüklüğünüzdenl:cri 
tanıyorum. Kocanız en iyi bir dos 
tumdu. Benden daha zenginsiniz1 

doğru, l~kin benim paranıza ih -
tiyacım yoktur. Alis, bana her za
man "ne istersen söyle muhak'Kak 
yapanm, readetmem.,, demez miy 
diniz? Şim.di tam sırası geldi. A -
lisçiğim, mutlaka benimle evleri -
meniz lazım ... 

- Güzel, amma ben sizi sev -
miyorum ki .. 

- lş, sevmek meselesi aeğil. 
Ben de sizi sevmiyorum. Güzel • 
siniz, kumralsınız ..• Benim gön -
lüm sımşınlarda. Size karşı duy -
duğum büyük bir şefkattir. 

- Ben de öyle. 
- Yine de biribirimizi sevmi -

- Fransızçaclan -

kurtulayım da ... Haydi, Alis, son 
cevabınızı bekHyorum. 

- Peki, hiç bir sadakat taah -
hüdüne girmeffil!k şartile razı \11· 
duru. 

-Ah, çok teşekkür ederim A
lisçiğim. Şimdi hemen koşup mu
ameleyi yaptıracağım. 

1ki senedenberi kontes ile evli 
bulunan Jerar bekarlık ve çoct~k -
suzluk vergisi vermiyordu. Ne ka
dar memnundu. Yılda yalnız üç 
Clefa Türene gider kansını ziya -
ret eder, üvey çocuklarına hediye
ler götürürdü. Tabii bu hediyeler 
yüzde kırk vergi kadar tuta~ak 
değildi. Bir sabah erkenden oda· 
hizmetçisi kendisini tatlı uykusun
daR uyandırdı. 

- Valizlerile beraber gelmiş 
bir kadın sizi görmek istiyor. 

- Git söyle, şimdi kimseyi ka
bul edemem. 

- Gelen kadın karmızmış di '" 
yor. 

Jerar hemen üzerine bir rop -
döşambr geçirdi. Alis salonaa va
lizlerinin yanında duruyordu. Ko· 
casım görünce ellerini uzatarak 
dedi ki: 

- Günaydın J erar ! Sizi uyan -
dıraığnn için affınızı rica ede • 
rim. Çok müthiş şeyler var da. 

- Ne var ihtilal mi? 
- Onaan 'da fena! Noterirr.e 

kırk milyon fran'k borcum varmış. 
Felaket yalnız gelmez a ! Parala -
rımı yatırdığım bankada da beş 
param kalmamış. Mahvoldum, dos 
tum. Malikane mi sattıın ... 

- Bu pek fena! Ne yapacağız".' 

ISTANBUL 18 - Beethoven•in 
ikinci senfonisi (plak) 18,45 haberler. 
19 hafif muaild (plik). 20 konferans 
Dr. İhsan Şükrii tarafından. 20,30 
stüdyo caz tango ve orkestra grup • 
lan. 21,35 son haberler. Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadis acrvisi verilecekt" ·. 

• BORSA. 
13·1·938 
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- Evet, ne yapacağız? Ber. si-~--~--------~1 

zin kanmzım. Allah da bilir, kul- .._ __ Z_a_h_i_r_e_s_a_t_ı __ ş_ı __ -1 

lar da bilir. 
- Doğru, lakin biz kanunlarla 

eğlenmek için evlendik ... 
- Tabii, elbette eğleneceğiz. 

ağlıyacak değiliz ya! Ben, çocuk· 
lanmla burada yerleşmeye gel -
dim. Onlar yarım saate kadar ~~e 
lecekler. Eviniz oldukça büyük ... 
Hepimize yeter. 

J erar inler gibi: 
- Yarabbi, yarabbi! .. 
Diyordu. Kadın devam etti: 

1 

btanbul Ucaret ve zahire borsumda dlin 
1 muauıeı/ ırören (kilo) m:ıddcler: 

K§. P. Kş. P. 
Nev'i: En az En çok 

Buğday (yumu13k) 7,32 1/2 8,25 
" ( sert) 6,28 6,32 1 /~ 
,, (kızılca) 635 7.S 

Arpa (yemlik) 5,2 1/2 
Mıaır (sarı) 5,20, 
Suıam 17 
Nohut (ufak) 
Tiftik (mal) 

,, (deri) 
66,12 
56,6 

5,23 
17,10 

6 

72/i 
58,21) 

- Hiç telaş etmeyiniz. Siz yi- saıı Çartıınıba 1 
ne çocuksuz bekar gibi yaşı ya - Tak v j m ı 411. Kluıw 15 ıı. Kluıun 
bilirsiniz. Evveke nasıl kararlaş· =====::;:ıl9 şevval 20 Şevval 
tırdıksa yine öylece yaşarız. Ben GUn doğU~u 

GUn batı§J 
salonda Arturo ile otururum. Sabah namazı 

-. Arturo da kim? Dördüncü Oğle namazı 
ikindi nama%! 

ÇOCUğunUZ galiba! Akpm namazı 
- Hayır, çocuğum falan dt: . Yatsı namazı 

ğil. Hani benim duygufo.nma ka- v!:s~~ı;cn gunıcrı 
nşmıyacağmızı söylememiş miy - vı1m kaıan gunıerı 

7 24 
17 O:l 
6,15 

12 ~l 
14.<:8 
17,0.l 
1840 
5 .i8 

14 
352 

7,24 
17 04 
htn 

12 2.ı 
14.49 
17.()4 
18,41 
5 !38 

1 ;i 
351 

diniz? Orası üstünüze vazife de·-------:.--------
ğildi. lyi ya, Arturo da 8.şı1amdır. l==================
Siz odanızda yatarsınız. Salon da Yurtdaş! 

ikimize kalır. 
yellin. Eğer ben i.iç çocuklu bir ka ----------

Çocuğuna Bankada bir tasarruf he
sabı açtır. Çocuğuna yapabileceğin en 

Beyoilu 3 Gncü sulh hukuk Jıakim- bUyük iyilik budur. dmla evlenirsem vergiaen kurlu -
lacağnn. Bu sathi bir evlenme ola 
cak. Yine ayn yaşxyacağız; her 
şeyimiz ayn. Siz yine Türen'de o
turacaksınız, ben Pariste. Kin~e 
iıtin farkına vanmyacak. Ben, bu 
evlenme.den kat'iyyen istifade et
mek istemiyeceğime dair bir se -
.net veririm. Aman, Alisçiğim, gel 
beni bu vergi belasından kurt:ır. 

- J erar, siz işin ince noktala
rını düşünmüyorsunuz. Ben sP.r -
best bir kadın1m. Dediğiniz gibi 
olsa da yine serbest kalmr~ ohca
fım. Gönlüm, duygularım ... 

- Bana ne? Ne yapaı"Eamz ya
pın, bilmek de :5temem. Orasr üs
tüme vazife değil. Tek vergiden 

litinden: Ulusal Ekonomi rn 

Mahkemenin 935/1599 sayılı do•ya - Arttırma Kurumu 1 
ıile Zakire vekili avukat Ziyaeddin ta· ==================== 
rafından Hermine ve Şitlide Abidei ı:ar Üsküdar hukuk hakimliğinden': 
rlyet caddesinde 224 sayılı evde otu - Kartal Ma1tepesincle cami sokağın-
makta iken halen nerede olduğu bi - da (5) No. Ju hanede mukim Hayri ta
linemiyen Hamit aleyhlerine açılan is - rafından ayni hanede sakine kansı 
tibkak davaatnın durutınaıında kan ko· Zehra aleyhine açılan boşanma da -
ca arasında ve noterden musaddak 13 vası üzerine miiddeialeyhin tebliğata 
ld.nunuaani 337 tarihinde eıya aatıı se- rağmen mahkemeye eelmemesi hase -
nedi mahkemeye verilmit olduğu.ı.lan bile gıyaben tahkikat icrasına karar ı 
bahisle muameleli gıyap karanmn ıo verilip tahkikat 27. 2. 936 perşembe 
gün fasıla ile Hanen tebliğine karar ve· saat ı O na bırakılmakla yevm ve saati 

1 rilmiş ve muhake nesi 5-2-!136 saat mezkCırda yine gelmediği takdirde gı-
10 a bırakılmış olduğundan itirazla iş • yabında bakılacağına dair yazılan gı -
bu gUn mahkemeye gelmediği ve ta•a· yap kararı mUddeialeyhanın ikamet -
fmdan bir vekn ~öndermediği tak.::r- gahının meçhuliyetine binaen mahke
de vakıaları kabul etmiş sayıhcağı ::ıu- me divanhanesine asıldığı gibi keyfi -
amcleli gıyap kararı tebliğ makamı·ıa yet ayrıca gazete ile de ilan olunur. 
kim olmak üzere iJ!n olunur. (18968) (V. No. 12617) 

1<AD1N1N 
Yazan : A. C. 

Samime bu suretle düşünürken 
karanlıklar içinde çıktığını zan -
nettiği bir çok hatıralar beynine 
hücum etti. Bu hatıralar biribirle
rile çarpıştı. Neticede içlerinden 
bir tanesi galip geldi: Samime ken 
disini düğününde gelin elbisesile 
görür gibi oldu. Herkesin "Aman 
ne yah,şmış, aman ne güzel ka • 
dm,, diye hayrete düştüt•!erini, bu 
sözleri işitiği ·zaman kanının na -
sıl başına hücum ettiğini hatır1a
dıı. 

Hayat birdenbire Samimeye 
Rene pek tatlı görünmeğe başladı· 
lki gi.indenberi geçirdiği macera
ların iğrençliğini, karşılaşmac::ı mu 
hakak olan rezaletleri, çıkacak 
dedikoduları terazinin bir tarafı -
na, tutmak istediği ölüm yolunu 
da öbür tarafa koydu. 1ki vaziye
ti d€ inceden inceye tarttı. P.eza
letler, dedikodular, skandal, ko -
casından boşanmalar daha ağır 
bastı. Ölüm yolu pek ehemmiyet
siz kaldı. Yaşıyarak o gürültlilere 
göğüs germeyi daha cazip buldu. 
Ağlıyarak: 

- "Bu kadar gülünç bir sebep 
yüziindıen şimdiye kadar hiç bir 
i'imse h:!yatma kıymamıştır.,, de

GECESl 
Bölem: 33 

Bu aralık kapıyı \"Uran ~ jlit 
tokmağını da kurcalamaya Ljcı • 
ladı. Samime a~·aklannın uc·!1l!I. 

basarak ya,raş yavaş kapıya yak· 
]aştı ve kulağım dayayarak dr:a· 
rısını dinledi. 

Işte, yine dan, dan, dan kapı· 
ya vuruluyordu. 

Evvela tık tık, sonra tak tak 
diye şahadet pamıağmm köşc!'ile 
vuran bir kimse şimdi dan dan di· 
ye kapıyı yumn1kluyordu 

Samime korkudan dn~:ıyı kP~ 
dinden geçmiş bir halde: 

-" Kim Yar kapının önündP 1 
Kim vuruyor: ııe istiyorsunuz1'' 
diye bağırdı. 

Dışarıdn?ı bit ses: 
-" Benim, hr..nıınefendi, Fe • 

rit, otelin boy'u. Rica ederim .. \1• 
lah aşkına kapıyı açınız!,, 

Samime derh::ıl kapıyı :lçtı. OP-"· 
lan bir hamlede odadan içeriye 
girdi, kapıyı k~qıa'Clı ve kilitledi. 

Sa.mime kekeliyerek: 
-- ''Ne vaı? - ne istiyor:>:1 • 

nuz? db·C' sordu. 
Oğl;, n geniş bir nefes alar~k 

k:}pıya ôı:,•andr Samiıneyi yu1t_1 • 

ndan aşağıya kadar süzdük' en 
sonra: 

di.,. f d 1 . b··t·· . 1 - Çok şükür va~ıyo:-sunuz, ha• 
.... ra m a n u un ınsan ar ya - f d. B · ~B b. kal a · ıııme en ı. en ·- en ır , • • 

şayıp, hayatı tadıp dururken ken- . ı t . 1 a· ·ı " cıı·'",e 
d. . . . m ıc- e ım - qı mcm - J 
ısının hayata veda etınesı aklına . ., 
... d n·•t•• .. "tl . d.. bır ~eyler muıldandı. 

ı::ıgına ı. u un umı erı suya u • . ... k 1 ... ı 
h · ·b· c: • d · · Samıme, ogln.mn o tugu aı • 

şen er ınsa~ı gı ı ... amıme . e ıçın- tına bı·ı· c-ey C'ıkrrtırmış olduQıırıu 
de bulundugu korkunç vazıyetten .. ' .. ... "' · o'!'> 

kendisini kurtaracak bir mucize _gordu. Hemen: . . . .. 
"1\fektuıJ' clıye Fendın u • bekliyor, taliMn tekerlekl~ri al - -. .n .,, ... ~ 

tmcn ka an b"r b~ a nin büf"n ze!·ıne s·çradı ve koltugunun aLn• 
acılarım duyuyordu. da sıkr~1111~ tluran i~i.mek ub~ a~. 

~amime, uzun uzadıya diişiin _ dı. Oğh\n heyeca~_ıçınd.e dedı .. lrı. 
dükten vaziyetini derlnden deri- "- Adanaya gonderılmek uze
ne tahıiı ettikten ~onra ııevmidi i- re bana verdiğ~niz mektubu posta 
çinde kalan bir insamn kat'i ka _ ya vereme~~~: Ben~ n; yapa~~~ız 
rarmı verdiği anda yaptığı gibi yapınız, mudure şıkayet edımz, 
omuzlarını kaldırdı: bu otel<!cn kovdurunuz ... ;, 

- "Kendimi beyhude fa.lla üz- - ''Fakat bu ikinci mektup rıe-
miyeyim.,, dedi·,, reden cıktı? O bur:!da masanın ü· 

~ehir kutusunu açtı. Kalbi şicl. zerind~ki vazoya dayalı dunıvl)r
detle ~arpıyordu. O kadar şirldet- au. Kocanın yazdığım bir mektu· 
le çarpıyordu ki her çarpışında hu nasıl eline ~eçirdin? .. 
beynine tokmakla vurulduğunu "- Akş~m ::iz aşağıya indiıi· 
zannediyordu. Boynundaki da _ niz zaman onu da gizlice odan za 
marlar da şişiyor, tık tık ederek a- girip çaldım.,, 
tıyordu. Samime derhal masanın üze • 

Bu tıktık Samimeye kapı vuru- rindeki vazoya haktı. Ak~am n • 
Juşu gibi geldd: raya bıraktığı mektup da yerir,dt 

- "Ölüm kapımı çalıyor!,, de- değildi. Nasıl olup da bütün ge • 
di. ce bunun farkına varmadığına r. 

Hakikaten o anda odasının ka· peyce hayret ettikten sonra yat1 
pısı vurulmağa başladı. Samime sevinç, yaıı tehdit ile Feride .ıe
ses çıkannaymca dışarıdan vuruş di ki: 
daha ziyade şiddetlendi. "- Eu mektuplun saklam'.ik " 

Samime biitün tüylerinjn ün.er- laki maksndmız ne idi?" 
diğini hissetti. S""n dakikada gelin "- Sizin öyle hain bir koca• 
kapısını vuran kimdi? Bu hir ha - sizi aldatan bir erkek için kettdi " 
kikat mi, yoksa vine hayal mi i.~i? nizi öl 'ürmenize tahammül ede" 
Samime, kapı vuruluşunu bir ha· mem. 
yale hamletti ,.e bu hayalin m~d- "- Ken<limi ültliireceğimi ııe-
di kuvveti var, kapıyı zorla kınp reden biliyordunuz?" 
açacak diye evhama kapılarak kor "- Adanaya gönderilmek ;\ı.tY 
kusundan titredi. re bana verdi(,tiJ1iz mektul~u ;ıç -

Fakat birdenbire oturduğu ·. eı tım, okudum.,, 
den fırlıyarak kalktı. Kapının '.U - "- Ne hakla okudunuz? ~it• 
nılması bir hayal değil, hakil·.at- emanet edilen her mektubu b!i~~ 

•a -ti. Birisi büyük bir telaş içinde ~m- le okur, ondan sonra mı pos ... 
pıya vuruyordu. va verirsiniz?,, 

Samime gidip kapıyı açam:ıdı ~ Samime, bu c;özleri hiddetli.~; 
:Bir dakika kadar olduğu yerde dcı tavırla söylemekle beraber me" 
nup kaldı. Bu bir dakik3 zarfın tubun gönderilmemesinden dol:S: 
da ölçüsüz bir !wrku ile l:'elir:ıw- yı da içinde büyük bir sevinç. o~* 
ğe başlıyan b:r ümit arasında ':ll- vuyordu. Ferit iee bu seVlnc , 
kandı, durdu. farkında olmad1ğmdan Samiın~ 

"- Kapıyı '"Uran bir d~rr a· ye cevap vermek hususunda «it ' 
mm mı, yoksa beni ölÜ!l'rlen 1- •ır· tikçe şaşınvordu Hatta kadır1" 
brmak istiycn Mr imdı:ıt mı?,. hu son suali üzerine kıpkırır 1-' 

diye düşündü. . oldu. ( Arka.!ı tJ(J,r) 



il 

Doğu illerine giderken 

Tarsus a sulama işi 
Genel savaş yıllarında Met s1n, f arsus, Adanada 

yapı!an t~s·sat • Külek kafesi 

..... 
T arsu::lan hır görü :ıü:: Belediye Parlu. 

Aado!uda bir tetkik gez:si ya. hesaplanmaktadır. B. Salimden 
~~n özel aytarrnıızdan: bahseden Mersin ve Tarsuslu far 
h Adanaclan Mersine, günde 8 ona: 
, arıliyö treni gider ve gelir. Tar - - Çok değerli enerjik: bir İl · 
:tıs ile Yenice curaldarı bu yolun 1 baydır, diyorlar .. 
~erindedir. Büyük cihan sava - Tarsusta da diğer bazı yerler
~lıı~a ihtiyat zabitliğiyle bulun -ı' de olduğu gibi pamuk tecrübeleri 
,ugum, Tar.:us ve Külek hm·ali - yapılmahiadır. Ekim, her yıl ço -
jllli oldukça iyi bilirim. O, yakit- ğalryor. Yerli köklerin her birin • 
~r Tarsuslu Y cnicc istasvonları den 30 • 40 tane koza almmakta
·r~mda Ki.ilek adiyle bir sllel du- dır. Amerikan cinsi köklercle • 511-

§
ak ve nokta lrnmlmuştu- Bozan- lamak şaı tiyle • 100 kadar koza 

an sonra b:ış]Q.'an büyiik Tar • almahilmektcdir. 

• 
MI 

G1Tesunda 

Bir facia 

ZIYA 

Srvosfa 

Yeni Şarbay 
seci'di 

Avctfar ve ~ıvasspor klUp· 
lerinde toplan ı alar yapddı 

tünelleri hrnüz tamamlanma- Son günlerde yapılması ihale 
~r§tt, Filistia Irak \'C Suriye cep- edilen Tarsus ve Mersin içme su -
~elerinin sücl s~vkiyatr, Bo . .mrtı· !arından, Mersinin ki, 21938 lira 

1 
~trcndmı incrc1\ Çaınalan vc-ı:<ü . ve Tarsususnki ise 179565 lira kc-
~~boğazı dereler:ni geçerek bu- şiflidir. Y npılac:ık inşaatta filitre 
~~a gelir, ve hur:!dan trene bin - ve dezenfekte tertibatı da mevcut 
qlilerek cephelere. yo1landırılrrdı. bulumıcaktrr. Yani bu iki şehir, ' 

Sıvas, (Özel) 
- Şarbay Hüse
yin e i Gürleyo
tun ölümünden ö-

l • türü açık bulunan 
l Şarbaylığa Sıva -
sın yetiştirdiği de 
ğerli evlatlann -
dan Onnan mü • 

lıgün, o zamanki Külek istasyo- bir de Adana halkı bu tesisattan 
~l.tnun yerinde bir kiremit bile kal sonra mikrop$UZ ve tertemiz suya 
~annş.'. Mersine gidip dönüşüm- kant~acaklardır. Adananın ihak -
!e hep o, eski yılları hatırlardrrn. si yapılan su işinin keşif bedeli ise 

:...-,.....-..:_ hendisi Adil seçil-
Bay Mtızalf e.. miştir. 

Sarııezen Yeni Şarbay 
yakında ödevine başyamak \ınere 
şehrimize gelecektir. 
sıv AS AVCILAR KLOBO . 
Sıvas Avcılar klübü Halkevin

Gördesteki köprü 
nihayet yapılabildi 

Gençler Birliği ~ 
cı'ar klüo~erı ,.,. 

Atlı spor ve 
- Koşu yeri 

av-

Gördeste )'a pılan köptü _ 

Gördes, (Oz\11) - Gördesin Partimizin himayesinde bulu• 
Kum çayı üzerinde bulunan hü • nan Gördes Gençler Birliği Bana 
kumet konağile şehri yekdiğeri • okulu faaliyete geçmiş ve ver • 
ne rapteden köpı·ü (5) senede11be dikleri müsamt.ırede çok muvaf • 
ri mühmel bırakılmıştır. Curnu - fak olmuşlardır. 
riyet rejiminin ımarcı elleri ve Partimizin himayesinde Atlı 
ilimiz ilbayı Murat Gümenin ıU .1 iki klüp teşekkül etmiştir. Parti 
rektif ve irşathrı sayesinıie yeni 1 Spor, Avcılar Birliği namır.cla 
köprümüz kısa bir müddet için- tlçe yönkurulumuz bu iki klübün 
de yeniden inşa edilmiş olup haı.I faaliyetlerini takib ve ~ok dik • 
kın ve köylüniin Salihliye ve ka~ katli mesai sarf etmektedir. Avcı
za merkezine gidip gelmesi kolay lar klübünün başlı başına daireleri 
laştırılmıştrr. vardır. Her paı:ar günleri k!ühe 

Nefsi kazad;\ bir mek':ep ohıp yazılı üyeleri toplu av yapmal .. ı..a• 
tahsil çağındaki çocukların fazla· dırlar. 
laştığr tahriri nüfus neticesinde Atlı Spor k1iibünün en iyi birıi
anlaşılmakla kı~metli tlbaymnz cilerinden 31 azası vardır. Kaza 
"Uzun çam mahallesinde de bir! merkezindeki koşu sahası hali Jıa
mektep yaptırtmasım vadeylemiş-ı zrrda maksadı temin etmediğin -
ve tlçebayımız Muhsin Gökka~a den yeni bir saha açılması idn 
da icaheden emir ve direktif'Pril Parti Başkam Süleyman Büke ve 
vermiştir. llc:ebayımızm her işoe İ llçebayımız Muhsin Gökk.aya çn • 
olduğu gibi bu işde de yorulmaz · lrşmaktadırlar. 
faaliyetlerini be lderiz. 1 •• 1 

Odemişte bir Cinayet 

dana ve havalisinin o vakitki 367,877 liradrr. Cumhuriyet; bu 
~hliye acılarım bu yoldan geçer- üç şehre yeni bir 11ayat armağam 
f :11 yeniden tatdım; bugünkü var daha Yermiş bulunuror, demekti1' 

1
1~ınuzm ne büyük bir nimet l-,u· Külek ve Tarsustan bahseder
~1.lnduğunu bir kere daha içtmi ken; Külek kalesi hakkmra da 
~lllryan derin bir vecd ile duy • bir iki not kaydetmeyi faydalı bul 

ın. dunı: Dara ve !skender çağların .. de yaptığı bir toplantıda başkan· Deveci 
lıktan çekilen göz hekimi lbrahi . 
min istifasını dinlemiş ve kabul 
edıerek başkanlığa lise yardirektö
rii Muzaffer Saıısözeni seçmiştir 

Hüseyin, hem kızı vermemiş, 
· hem adamı öldürmüş ~ lşte ben, Tarsustan geçerken da Külek boğazında yapılmış bil' 

~ o gi1nlerin bütün hatn·a1annı kale vardır; o vakitler her iki hü
kere daha yaşamış oldum. O kümdarm bu boğazdan geçtikle -

~tnaniar Mersin süel memnu mm rini tarih yazmaktadır. Sonradan tka idi. Savaşın buralarda d~ ha Mısırlı lbrahim Paşa bu kaleye 
11\'ı'etle yayılmış bulunan malı - yakın bir yerde bir de tabye yap· 

~~iyetleri içerisinde güzel bir tırnuştır. Kalenin Romalılara ait 
~ hırde bir kaç giin otunnak iste· bulunduğu ileri sürülmekteJir· 
h ?ün kmlmasmdan doğan acıyı Çok muhteşem olan kapısı hala 
~l' vakit içimizde taşrrd1k. Mer · ayal~ta duruyor. 
~?en başhyan deniz bir sevgili Bu civarda bir de Tarsus kale 
~.hı her \"akit gözümde tüterdi. kapısı ,·ardır: Bu kapmm bir adr 
~ Külek düzünde bizden birkaç dn (Mersin kapısı) dir. Eskiden 
\ı t tızakta bulunan bu portakal Tarsusuıı cfört kapısı varmış. Do
~~ ?eniz şehrinin yalnr.z medhiye- ğu tarafındaki (Demirkapı), Batı 
~ llı dinlemekle kendimizi avutur- daki kapıya (Kancık kapı) derleı; 
ttk. miş .. Halk sonraları Demirkapıyı 

~i ~~ersin ve Tarsusta eski tlbay, yıkmış, öteki kapıyı yıkacakaln 
~dı Balıkesir !lbaylığında bulu- srrada, o vakitler Tarsusta Kon -
\ı' l\ B. Salim Gündoğduyu çok se- solos bulunan Fransl!Z (Ji11er) Mr· 
~C>.rl.ar; B. Salim, Tarsusun sula· sırlı İbrahim Paşaya mUracaat e
~ ışınde çok değerli iş ve çalış- derek bunun önüne geçmiş oldu
fea · göstenniştir. Amelei mükelle- ğunu söylerler. Bu (Jiller) Tarsu .. 
~ lle kanallan açtırmış, sonra • sun (Donuk taş) mabedinde rnuh 
h~ ~fenni kısımlann da Bayındır- telif kazılar yapmış, kazıda mer
~ltlt Urumu tarafından başanlma- merden bir parmak çıkararak Lu. 
da ~o}una koymuştur. Bu saha vr müzesine göndermiştir. Bu do-
dh.,haıa ameliyat devam etmekte-- nuk taşın heniiz kimler tarafın -

dan yapıldığı anlaşılamamış .. Es
ki amt1ar bilgici bir dostum anJa-

Avcılar klübü bu yılki çalışma· 
sında çevrede esasalı varlıklar gös 
ternıiye açlışacaktrr. 

IŞIKLARI SÖNDÜRME 
TECROBES1 

Sıvasta ışıkları söndürme tec . 
rübesi yapıldı· Gece saat on dokuz 
d3. başhyan tecrübe her tarafta 
büyük bir muvaff akiyetle yanın 
saatlik fasıla içinde kendini gös
terdi; halk denemeye karşı büyük 
bir ilgi göstermi*tir. 

sıv ASSPORUN YILLlK 
TOPLANTISI 

Sıvasspor klübü Halkevind~ 
yıIIık toplantrsrm yaptı, toplantıya 
Parti başkanı Erzincan saylavı 
Hikmet Işık başkanlık etti. Lise 
beden terbiye öğretmeni Fahri Sı
vasporun yıllık çalı~ma programı 
ru okudu, kabul "edildi. Seçime 
geçilerek başkanlığa Hazım Tü • 
regün, as başkanlığa İstiklal baş 
öğretmeni Münür, idareye de Ş~v
ki, F.ehmi, Cemal, Bekir seçildi -
ler. \\~arsus çayı üzerinde yapıh -

~lt ÜYiik barajın keşifleri de bit 
~ \l tlzeredir. Kanal 20 kilom et -
~~ Zllnluğundadır. Sudan .istifade 

tryordu: =====-=================== 

Celt alan 150 bin dönüm kadar 

- Bu JHlerle Languva buralar-
da yaptıklan kazılardan çıkan 
bir çok eserleri. ve yüksek değer -

deki anıtları çeşitli kombinezon • 
larla Avrupa müzelerine kaçır -
ımşlardıır. Kadri Kemal Kop 

ödemişin Arlagide nahiyes~neı dı, hacı Hüseyin oğullarından };. • 
bağlı Kazanlı köyünden ve ~:.ı.~ı- rif oğlu Hüseyin de nezaret altı -
ımlılardan Çetiu rıgııllarındaıı :\fos na alınmıştır· Tahkikatta eheuı • 
tafa oğlu Hasan Ali, başı par~a • miyetle devam edilmektedir. 
lanarak öldürülmiiş ve cesedi Ba- -------------
labanlı köyü altındaki yolda biı' Konqa fırınlarında 
hendeğe atılı olarak bulunmuştur yogurma makinesi 

Adliye ve zabıtaca katillerin Konyada Urı:ı; encümeni üç ay 
meydana çrkanlması için derhal evvel bir karar almış, şehirdtki 
tahkikata başlanmış, maktulün ekmekçilere yuğurma makinele • 
bulunduğu yerden uzayıp giden ri koymalan için üç ay mühlet 
kan izleri tahip edilerek Kazanlı vermişti. Bu mühlet bitmi,, şeh.ir
köyüne varılmıştır. Kan izleri hu deki oltmışa yal<rn fmnlan ancak" 
köyde oturan Kadem oğulların - 13 ü hamur yuğurma makinesi 
dan Mustafa oğlu deveci Hüseyi· knvahilmiştir. 
nin evinin icine kadar gidiyordu. Makin koymıyan ve sıhhi şartları 

Hüseyin tutulmuş, isticvap e · taşımıyan fırınlar kapatılınağa 
dilmiştir. Öldürülen Hasan Ali - başlanmıştır. 
nin deveci Hüseyinin kızını almak 
istediği anlaşrlmrştır. Fakat ken • Emet Şarbaqı öldü 
disi evli oldu~ için kız verilme · Emet belediye reisi Bay Ham .. 
miş, bundan ötürü aralan açılmış- di Ertenin ansızın kalb durmasın
tır. dan öldüğünü teessürle haber al. 

Cinayetin bu yüzden olduğu dık. Hamdi Erten uzun zaman ga • 
zannedilmekiedir. zetemizin Emet trtuhabirliğinde 

Ayni zamanda deveci Hüseyin· bulunmuş, günlük hadiseleri de 
le boğuşma sırasmda Hasan Ali telgraflar ve yazılar göndererek 
nin, Hüseyini burnu üzerinden va- değerli yazı yardımında bulun • 
ralamış old11ğu da görillmfü:;tür. muştu. Ölümü acı ile karşılana • 
Hüseyinin burnu Uzerintle biiyük cak kıymetli bir arkada§tı. Aile-
bir yara vardır. Hüseyinin dama· sine taziyet bildiririz. , - · ·· -



Umumi bir harp tehlikesi ~= ~~j~a~-~~~~;n; ~-_ô] 
"Saqın baylar, vakıf geçti ve sizler Dünya Üzerinde ilk y~t 

çok geç doğdunuz!,, dımlar nasıl başladı . 
Bay Molotof ltalyanları, Almanları ve Japonları 

şiddetle tenkit ediyor 

Bugün koruyucu hekimlik ve( çoklarına bulundu. Tatbike b! 
soysal yardım adını verdiğimiz landı. Nihayet binbir denenıe 
meslek, nasıl doğdu? Bunu iy:ice terdi ki, bu işler ayrı ayrı uğr~ 
anhyabilmek için eski kurunu makla kökünden halledilı1JC 
gözden geçirmek gerektir. lnaan El birliği .>lmadıkça alınan '° 
oğlunun b~ribirine yardımı çok es da istenilen dereceyi bulınıY0 Sovyet Rasyada icra komites: 

toplantısında Bay Molotofun dün
ya vaziyeti, Habeş meselesi üze · 
rinde ~oh dikkate değer bir nutuk 
aöylediğini haber vermiıtik. Par 
~a parça alınarak nqredilen bu 
nutkun bu aayımızda son ne§re -
dilmemif kıaımlarını veriyoruz: 

Milletler Cemiyetine girişimiz, 

Sovyetlerin beynelmilel siyasası 
ile diğer kapitalist devlet siyasa
sı arasında bugünden itibaren hiç
bir esaslı prensip farkı kalmadığıl 

manasını ifade etmez. 
Bilakis, mesela ltaiyan - Ha

beı harbi göstermittir ki, bu fark
lar vardır ve büyüktür. 

Habeı - İtalyan harbi, tipik 
bir müstemleke emperyalist harbi 
1talyan faşizmi, açıkça Habeşista
nın ilhakı ve bu memleketin bir 
ltalyan kolonisi haline ifrağı si -
yasasını müdafaa etmektedir. U • 
mumi harp sonunda müstemleke 
ganimetlerinin dağılması esnasın
da haklı muamele görmediği te -
lakkiıinde bulu·nan ltalya, Hahe -
ıiıtan aleyhine müstemlekelerini 
silah zoru ile fazlalaştırmak üze
re yeni bir harbe başlamıştır. Fa
Jİst İtalya, bu meselede, dünyanın 
yeni bir taksimi şampiyonu olarak 
ileri atılmış bulunmaktadır ki bu, 
büyük hadiseler ve Avrupa kapi
talist sınıflarına müteaddit sür -
prizler doğurabilir. Fakat ltalya 
hükumeti, ayni zamanda, diğer 
emperyalistlerden ve milletler ce
miyetinden, kendisinin müstemle
ke hücumunu müdafaa etmeleri -
ni istemektedir. 

Devletlerin, İtalyan - Habeş 
harbi karşısında aldıklan vaziyet, 
bunların hakiki siyasalarını gös -
termektedir. 

Burada en evvel ve en ziyade 
büyük devletleri ele almak li:zım
dır. ilk ha.kışta bu devletler ara -
sında, müstemleke ilhakı siyasası
na karşı aralarında önemli pren • 
ıip farkları olduğu aanıbr. Halbu
ki hakikatte hiç de böyle değil -
dir. Arada gözüken sathi fark, 
her teyden evvel, büyük devletle
rin, Milletler cemiyetine dahil ol
mıyan devletler büyümeleri i~i ile 
muhtelif tekil ve surette alakada•· 
ve menf aattar bulunmaları keyfi
yetinden doğmaktadır. Bu dev -
letler arasında, fU veya bu zayif 
memleketin istiklalini kendileri -
nin müstemleke payle.ımasındaki 
menfaatlerinin üstünde tutan: 
yoktur. 

ltalya - Habeş harbinde yal
nız Sovyet Rusya, her türlü em· 
peryalizm ve müstemleke ilhak. 
s1yasasına yabancı, baı:ıbaşka bir 
prensip vaziyetini haiz bulunmak 
tadır. Yalnız Sovyet Rusya ayni 
zamanda Milletler Cemiyetinde 
'de aza olan Habeşistanın istiklali 
ve mutlak hukuk müsavatı prensi
bine dayandığını söylemiş, ne mil· 
Jetler cemiyetinin, ne de muhte · 
lif kapitalist devletlerin bu istik 
lali ve hukuk müsavatını ihlale 
doğru giden her hangi bir hare -
ketine müzaheret edemiyeee~ini 
bildirmiştir. 

Sovyet Rusyayı, Milletler cemi-

yeti azası diğer büyük devletler 
den prensip itibariyle ayıran bu 
siyasa, beynelmilel alanda bü1ük 
bir ehemmiyeti haiz bulunmakt. . 
dır. 

Sovyet Rusya, Milletler cemi 
yetinde, dev!etlerin istiklaJi ve cL~ 
küçüğü, mesela Habeşistan da 
dahil olduğu halde, bütün devlet
lerin hukuk müsavatı prensibh . ...: 
sadık bulunduğunu ilan etmişti .. 
Sovyet Rusya, aynı zamanda 
Milletler -:emiyetine iştirakinden 
istifade ederek, prstik alanda 
emperyalist tecav;jze karşı olan 
siyasasını da takip eylemi§tir. 

Millet!er cemiyeti, bünyesin 
deki bütfüı bozukluklara rağmen 
harp kundakçılarına ve müteca · 
viz!ere karşı fren vazifesini bir 
dereceye kadar ifa etmekted!r. 
Mesela talyan - Habeş harbi 
karşısında kafi tedbirler almad! · 
ğı için, Milletler cemiyeti tenkit 
olunabilir ve tenkit olunmalıdır 

da. Şunu da kabul etm~k lazımdır 
ki, Milletler cemiyeti, bu harbin. 
önüne geçmek için hlçbir şey de 
yapmamıştır. Fakat şunu da göı·

memezlik edemeyiz. Milletler ce
miyeti, faaliyetinde, sülhe yardım 
edenleri değil, fakat mütecavi .. e 
yardım t"denleri itkili elmi9lir. 

Sovyet Rusyanın İtalyan -
Habet harbi hakkın-la Milletler 
cemiyeti kararlarına ve bilhassa 
cemiyet tarafından mütec.avi2 \) -
larak tanınan ltalyaya kar!ı alı · 
nan ekonomik zecri tedbirlerin 
tatbikine iıtirak edi~mesıni, bu 
noktai nazardan mütalea etme:, 
lazımdır. 

İtalyan - Habeş harbi göste
riyor ki, bir umumi harp tehlikesi 
gittikçe daha ziyade fazlalaşıyor. 
Ve bütün Avrupayı gittikçe daha 
aıkı ıurette sarıyor. Bu harp, bu -
gün ancak başlamıştır ve bugün, 
bu harbin ne zaman ve nasıl bi · 
teceğini kestirmek mümkün de -
ğildir. 

Fakat İtalyan faşizminin bu o

yuna bütün varım yoğunu koy -
mu§ olduğunu kim göremez? İtal
yan zimamdarlarının, İtalyan 
kalkınması yolunu, dahili ekono -
mik ve kültürel inkişafta değil de, 
yeni müstemlekeler için yapılacak 
bu tehlikelerle dolu harpte gör -
mesi keyfiyeti, yalnız başına bu 
mesele hakkında bir fikir edin -
mek için lüzumu kadar beliğdir . 

Bugün kapitalist memleketler az 

çok son yılların ekonomik krizin 
den çıkmakta oldukları bir za 
manda bile bu memleketler, · ken· 
di hudutları dahilinde kuvvetle · 
rinin inkişafı imkanına inanmı -
yorlar. Ancak bu bakımdan, yeni 
emperyalist müstemleke harpleri
nin açılacağı kabul olunabilir -ve 
İtalyan - Habeş harbinin derin 
ve esaslı sebebi de buradadır. 

Japonya, Almanya ve ,imdi 
de ltalya, bütün dünya emperya · 
liıt devletleri arasındaki yeni bir 
karışıklığın ilk safına çıkmışlar -
dır ve yahut yarın çıkmak için ha 
zırlanmaktadır1ar. 

Yukarda İsmi geçen bu üç dev
letin dış siyasa faaliyeti dolayı 

siyle şu veya bu derece müteessir 
olmamış devlet yoktur. Bu be) -

nelmilel vaziyette, Sovyet Rusya
nın mesuliyeti pek büyüktür. 

Yeni bir emperyalist harbe ~i
recek olanın boynu, kendi ilhal~ 
çı planları daha meydana gelme

den, kopmuş olacaktır. Emperya 
listlerin halk kütlelerinin seyi <ı:i 
kalmaları hakkındaki düşüncele 
rinin, evvelce bir kere olduğu gİ · 

bi hiç beklenilmiyen bir anda 
doğru çıkması ihtimali de vardrr. 
Bizler için, halk kütlelerinin haki 
ki isteklerinin ne olduğunu anla.t 
mak güç değildir. Biz gene bili . 
yoruz ki, emperyalist memleket . 
lerin halkları dahi, her türlü il -
hakçı planlara ve bilhassa faşist 
emperyalistlerinin planlarına ta -
mamiyle yabancıdır. 

Fakat bizler, Sovyet Rusya İŞ · 
çileri, kendi eserimizin müdafaıl -
sında kendi kuvvetlerimize ve va-
tanımızın müdafaasında her şey
den evvel Kızılordumuza dayan -
malıyız. Emperyalistler tarafın 
dan memleketimize gelecek he't -
hangi bir harici tecavüzü men 
için her türlü tedbirleri alacağız . 
Eğer buna rağmen bize hücum e
derlerse, Kızılordumuzun bunları 
layiki veçliile pijskürteceğind~n 
şüphemiz yoktur. ihtilalci köylü -
ler ile birlikte hareket eden Rus 
işçi sınıfı, omuzları üzerinden eı
habı emlaki ve kapitalistleri at -
mış ve eski çarlık imparatorluğu
nun içindeki bütün milletlerin hA . 
lasına yardım etmiştir. ŞimıJi, 
Sovyet Rusya işçileri, iş birliği} le 
yeni bir hayat kurmakta ve haki
ki surette mesut bir devreye doğ

ru gitmektedirler. Haibuki bu~a 
rağmen Sovyet Ruıyadaki serbe. · 
milletleri cebir istimaliyle kuvvet
leri altına almayı ve başımıza ya
bancı kapitalistleri musallat et -
meği düşünen emperyalistler ha'a 
mevcuttur. Fakat biz bunlara d i ~ 
yeceğiz ki: Sayın havlar, vakit 
geçti ve sizler çok geç doğdunuz ,. 

Zamanında, bizler çetin bir 
yabancı askeri müdahaleleri dev
resi geçirdik. Fakat o zaman za -
yıftık. Aç idik. Ve temiz havay· 
hakkiyle daha teneffüs etmemiş . 
tik. Fakat o zaman dahi devleti -

kiden vardı ve yapılıyordu. Burıa Denemeler denemeleri t 

büyük küçük bütün dinler de ö etti. Her tarafta toplantılar Y' 
nem vermişlerdir. Kısaca Hıristi dı. Yavaş yavaı kurumlar ~ 
yanlar şarite, Müslümanlar sada da el birliği baıladı. Buna hat, 
ka - zekat adını koymuılar. metler de önem verdiler ve lı' 

Bu tarif çok düzdür, itin kökü bugün artık devlet iti olnıuf 
nü anlatar11az. Geçici yardımlar Bizde bu ödevi (vazifeyi) ilk t 
çok kere ieıiri görülmiyen yarım denberi üzerine yüklenen (SJ 
yamalak tedbirler kurun ilerled'k· Irk ve Soysal yardım BakaJ11 
çe yetmez olmuıtur. Daimi yar d3. ismini ~lk kurumunda bu b' 
dım istiyenlere darülacezeler; ~ - de aldı. 
nasız, babasız çocuklaıa yetimha Görüyorsunuz ki, bu dert! 
neler; fakirlere mahsus hastaha çare arayacak bilgi arl"mları 
neler, aıthaneler ilk umumi yardı- nız doktorlar değildir. Bu ıa."' 
mm temelleridir. bulunmıyacak hiçbir ilim fllb 

Ferdi yardımlar da bunlara ek yok gibidir. Hepsinin ama'1 

leniyordu. Fakat i~ çok kere ama· sanlığı bir çeşit fenalıktan k0 

cmdan ayrılıyor ve hazan zararh mak, ona faydalı olmaktır. 
bile oluyordu. Çünkü bunlar me · Fakat düne kadar bunlar~ 
deniyet ilerledikçe, yeni bilgi bu · zeme halinde yığıh idi Bunıı 

luşları insanları daha ziyade yak- şeyi aşağı yukarı mevcut, fil 
laştırdıkça, büyük savaşların. buh. hiçbir şeyi yerli yerine ko1U11• 
ranların etkisi arttıkça, ahlak da bir eve benzetebiliriz. 
ha ziyade tereddiye uğrayıp aile Meşhur doktor Kalmet bu ~ 
bağları gevşedikçe, hayat §artları bir düğümlü ipin bir düğüıtı 
ağırlaştıkça bunları önlemek için çözdü. Dünyanın en zengin ıı l 
alman tedbirler de çok geri kal - sayılabilen Amedkalılar bıJ 
mıya başlıyordu. ayrı bir önem verdHer ve ilk ıı 

Hele son zamanlarda insanlı- yük hamleyi yaptılar. 
ğın başına bela gibi dikilen esrar, Soysal yardım adı bir Arııe 
afyon, morfin, heroin gibi zehirle- kan tabiridir. Bunu Avrupslı 
rin ku la:.11 ması zaman zaman da böylt-ce almı~lardır. Korur\ 
salğın halini aldıkça çare arana - tababet bu çerçevede büyük 
cak dert de bir iken bin oldu. yer tuttu. Onun içindir ki, ikİ 

Her tarafta bunlarla uğraşıl bileıtirerek koruyucu tababet 
maya başlandı. İstatistik ilminin soysal yardım diyoruz. 
her şeye tatbiki bu işlerle ilgili in- Bu tarif gene çok eksiktir. P1f 

sanların gözlerini dört açtı. Za - sadım sizi yormak olmadığııı 
valh insanlığın yuvarlandığı uçu - tarifin eksiklerini ilerideki iı' 
rumun derinliği daha iyi anlaşıl- tamamlıyacaktır. 

dı. Doğumların günden güne azal- Baltimor: Dr. Cemalettitı 
dığr, doğanların da çok yaşama - ------------
dıkları görüldü. 

Verem, frengi, sıtm.1 gibi sinsi 
hastalıkların çoğaldığı, orta yaş 
ölümlerinin arttığı, su yolları, !a
ğımlar, süprüntüler gibi şehirle · 
rin sağlığında büyük etkisi olc.n 
temizleme işlerinin salğın ve bele 
di hastalıkların yayımında oyna
dığı büyük rol; kontrol~uz gıdala · 
rm, fena şartlar altında sahlan 
süt, et, ekmek ve diğer besleyici 
şeylerin zararları daha iyi anla 
şıldı. 

Kısaca sayıverdiğim bu dert 
lere ayrı .ıyrı çareler arandı. s; .. 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Ac .. teleri: Karalliiy - Ki,rl 
r~ı. 42.ıt2 · Sirkeci ltU.lrtlar JI 

Mersin Yolu 
VATAN Vapuru 16 ikin'' 

kanun i>ERSEMBE günü ıs•1 

11 de PAY AS'a kadar. (201) 

AyrJalrk Yolu 
ANT AL YA Vapuru 1~ 

lkincik;tnun ÇARŞAMBA gU 
nü saat 19 da A YV ALICA le' 
dar. . c2oıl 

mizi yıkmak niyetini güden bu ------------
emperyalist planlar gürültü ile yı Rusyayı parçalamak ve ilhak et · 
kıldı. O zamandanberi, memleke- mek emelleri güden ve kurulan l••••••••ıııım•••-~, -= ... ····r.·-·· .... -......... .. timizde vaziyet battan başa de - yeni dünyaya kör bir kin güden ft _ ............. -...................... ' 
ğişti. Milli ekonomi, bundan tln adamlar mevcuttur. Bunlara ne i! Dr. Mebmel Alt 
ve yahut on b~, yıl evvelkine hiç cevap verilebilir? Muhakkak olan n Bevliye mütehassıs' 

b. d b" . d'" == ,,191 benzemiyor. Endüstrinin her ö ır şey varsa 0 a ızım unyaya cprübaşr: EminönU han Tel: 1-> 

nemli. !aebekesı·nı·n yenı'den kuı·.ı' J bunların müsaadesi olmadan ve .................................... -
Y \ • ••••••••••••••••-••••-••••••••••"....._.. 

masına çalışılıyor ve bu yol .:la muhakkak surette bunların istek s· . . ·ık k ı1' 
tekniği, hükümlerine ram eden ve leri hilafına gelmiş olduğumuz - lllDCI 1 O U 
onu iş verimi bahsinde ilerleten dur. kitapları çıktı 
yeni adamlar doğmuş bulunuyor. Bay Molotof'un birçok kere Jil. p; 

O zamandanberi memleketimiz~n kışlarla kesilen bu nutku sürekli Dil devrimine göre Kültür balı~ 
_, tarafından hazırlanan ilk okuma 

en geri kısmı olan köylerde hayat ve gürültü!ü tezahürat arasınua 1•~ 
larımn birinci aımflara mahsua o ,,

1 radikal surette değişmiştir. Kol-, bitmiştir. Herkes ayağa kalkmı~ Devlet baıımevi tarafından çok ncl' 
bozların kurulması ve kulakların ve bir ses, "Yaşasın Sovyet Rueı·ıa şekilde basılmı§ ve satııa çıkarı1"1~ 
mahvedilmesi, sosyalizmi kuvvet Mareşalı Voroşolof11 diye bağn · Genel satış ve dağıtma yeri: '\//. 
lendirmi~tir. Hayat güzelleşmiş mıştır. Bu sesi uzun ve sürekli za.l kitap evi - İstanbul 
ve Sovyet Rusya milletleririin ö . kışlar takip eylemiştir. Bu kitaplardan bugünden itİ~ 

TUrkiyenin her tarafına dağttı1ıs1 nünde mesut ve kültürel bir ha - Bundan sonra diğer bir seı · -~ 
olduğundan V AKIT' ın her yerue Jf 

yatın kapıları, her zamandan da "Yaşasın Stalin,, demiş ve bunun lunan satrcrlarmdan da temin ve te" 
ha geniş açılmıştır. Fakat buna üzerine bütün salon alkış ve teıa- edilebilir. 
rağmen dünyada hala Sovyet hür ile çınlamı§tır. Fiab: ıs kuruıtlar. 
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Hebeşistanda Milletler 11 s P o R il 
Cenıiqeti mandası? Kıt İ~İD hazırlanan 

atletızm projramı 
. Cenevre, 13 (A.A.) - Röyter ta mühim hadiıelerin tere11üm et- latanbul atletizm heyeti baıkanhiın· 

aJansı ınuhabi..,mden: mekte olduğuna delil olarak ıa · elan: 
Habeşistanda Milletler cemi _ ydmaktadır. ı Kıt mevsimi zarfında yapılacak kroe 

Yeti nıand kc.ntri ve pmpiyonaar için apğıthıld 
asının tesisi meselesin~ KIZILHAÇ KOMiTESiNiN 

tetkik etmek maksadı'yle Habeşı's- proeram üzerine müsabakalar tertip e-
t BEY ANNAMESI dilmittir. Alakadu klüplerin müaaba • 
~na bir tahkik heyetinin gönde· Cenevre, 13 (A.A.) _Beyne• kalarda nihayet birer hafta evvel kayıt 

r lmesine dair Belcika tarafından 1 K lh k · b' b işlerini bitirmek ünre müsabık liııt-:1c-mi el ızı aç omıtesi, ır e 
Yapılmış oldug" u sÖvlenilen teklif- rini heyetimize göndermeleri tizım irr. 1 h " yanname netretmİf tir. Bu beyan 
Cl' akkında bir gu"na matu"mat d k d ı - 26. 1. 936 da Şitli tramvay de-kt namede komiteniıı 9im iye a ar H' · T 

yo ur. B. Musolinin:n Milletler He.be•istan harbi vekayii hakkm posu - urriyetiebediye tepeaı - ut 
cem·yetinin ltalya"a kontrol hu _ :r la harmanları araı:ındaki muayyen )rOl 
8 " da gazete!ere hiçbir tebliğ verme· üzerindedir. Bu musabaka (3) ve (5) 
:ıaunda daha büyük bir h:sse a · mİ§ olduğu beyan ed:imekted;r kilometre olarak i:Ci kategoriye aynı • 

inınıyacak manC:asmdan memnun Komite, harp hakkında intipr ,.. mışt·r. Baıtama sadti: 10 dadır. 
alnuıacağı lw.ydedihnekte ve ne den haberlerin doğru olup olma 2 - 9. 2. 936 da Kadıköyündedir. Fe 

Ne. ~aşinin Ye ne de :' ,o;- 1·ıı, tler ce _ L nerbahçe stadından haretekle, Kızıltop-
"''"' dıkları me:!~!c3İnde büyük b;r 'r. 

11 Yetine dahil c,ev1ellerin hövle rak - Kalamıı yolile Fenere gidiı vt 
b'r u l k • tİyL'.l göstermektedir. aynı yoldan Fene•bahçe stadına dönaı. 
. z r:-mayı ·abu) etmesine ih- iKi ı ı ı z RHLISI tı 1 NG L Z 1 Mesafe ( 5000) metre. Batlama ~ati n·a verilmemektcd'r. r Cebelüttarık, 13 (A.A.) - (14) teair. 

. . I'lletlcr cemi~ eti mandasının 3 - 23. 2. 936 dadır. Veliefendı •t 
ı ı k Hood zırhlısı ile Neptune ve Eriou .\ no ava Lc;t'nat etmesi lazım yarttı pistinde iki tur. Mesafe (SC'O) 

1 - ~fanôıda bütiin&_vl~tle. kruvazörleri, bu sabah lngilteıeye metre, başlama saati (11) dedir. 
r'n tam müsav.,tr, ne ltalyaya ve iİtmek üzere Ccbelüttımktan ha 4 _ s. 3. 936 dadır. Heybefüıdad& yı-
ne ce diğer her han~i bir devlete rek~t etmişlerdir nm tur. Mesafe: ( 5000) metre, bıtJı-
Jın.. • PORTEKiZ DELEGES f rna saati : ( ı ı) dedir . ...su~ı bir m nfaat temin edilme-

Efgan Hariciye Veziri 
şehrimizde 

Efgan Hariciye Veziri Ekse } 
lana Serdar Feyz Muhammed 
Han, dün ıabahki Ankara ekıpre-j 
sine takılmıt ıalonlu husuıt bi!" 
vagonla tehrimizde ıetmiıtir. 

lstaıyon Efıan ve Türk bay 
raklariyle ıüalenmitti. Misafir ve-• 
ziri lıtaayonda Vali ve belediv" 1 

reisi Bay Muhittin Oıtündağ, h 
tanbul mevki kumandanı Gener .ı! 
Haliı, Emniyet direktörü Sal:Jı 
Kılıç, Efıan konsoloıluiu erKan: 
kartılamııtır. 

V e:airin, beraberinde' Ef ıaniı 
tanın Ankara elçiıi, ve Kibil elçi· ı 
miz Bay Memduh Şevket ve Dıı 
Bakanlığımızdan mühmandarla,.1 
bulunuyordu. r 

Vezir trenden inince, muzi!c'l 1 
çahnmıı, ve bir kıta asker ve poliı 
müfrezeıi aelim durmuılardır. 

Yüksek miıafirimiz, kendiıin~ 
karıılıyanlarla birlikte ıahilden 
Ankara motoruna binmit ve ya · 

rım aaat ı~nra Tophane rıhtımına 
çıkmıf, oradan Valiye tefekkür 
ettikten ıonra Perapalaı oteline 
gilmiılerdır 

Ekselans Serdar Muhammed 
Han bir müddet iıtirahatten ıoa• 
ra Valiyi makamında ziyaret et· 
nıiı ve ıonra lıtanbul kumandanı 
General Haliı de olduğu halıle 
hep birlikte Perapalas oteline ç .. 
kılmtf ve öğle yemeği otelde yen• 
mittir. 

Serdar Muhammed Han öil .. 
den aonr• ..aaat dörtte Cumuri1et 
.lbideıine üzerinde Ef ı•n armaR 
ve renklerı bulunan büyüle bir ~ 
lenk ko111nıttur. 

Buıün ıaat on bircle lıtall bul 
matbuatı milmeaıillerini kab11l 
edecektir. 

Yüluek miaafirimiz tehrimizde 
kaldıiı müddetçe müzeleri, .. ,.,. 
ları, ve fabrikalan ınecektir. 

tne · CENEVREDE 5 - 29. 3. 9315 da tatanbul kros '!l\:n· 8
' piyonasıdır. Takslm stadyomundan çı· ---------------------------

2 - ltah:.. n kıtnJar nın Hnbe. Lizbon, 13 (A.A.) - Portek~2. kıt GUmiltauyu - Dolmabahçe - Gar F S ı • t I 
§istandan ç~kilınesi. hükGmetinin Milletler cemiye.i hane - Maçka - Nipntatı - Har - ransız osya IS er 

81~ TARAFTAN TEKZ}B nezdindeki daimi deleıesi, Ba) biye - Taksim yolile stadyoma de\ • 

EDlLlYOR de VuconceUoı Cenevreye hare nll§. Meıare: (~000) metre, h•t'"ma b• ı• ..., • • t• 
Bıiiksel, 13 (A.A.) _ Resmi ket etmiıtir Orada 18 ler komite saati: <15> tedir. Jr ıgı cemıye J 

nı h sine ba,kanhk edecektir. A - Milaabakalann her biri tümı 
a afil, BeJç'kanın Italyan - Ha- koıusu olarak yaplacaktır. Her klüp 

beş ihtil~fında bir ıniıC:ahaleri~ LONDRADA BOTON MiLLET iıtediği kadar çok takımla mUsabaula· 
bulunmuş olduğu haberini tekzib LERlN iŞTiRAK EDECEGI rı ittirak edebilec:ktlr. Her takım dört lıarıı maahetl.Iere riayet taralını 
etnıekte ve ortalıkta dola,c;ma.Kta BiR KONGRE? atletten tqekkUl eder. En az sayı atan iltizam etmiftir. Milletler c:emiye 

<V•tl/fllll 1 lnritk) etmek ve alman kararluı tasdi\ 
eababına teveuül 911...ıc liama
dır.,, 

Olan şayıa· lann tamamiyle. hayal takım birinci olur. • A --1 a....ı 
Paris, 13 (A.A.) - Beynelmi- B - MU11babların ferdi birinciıine ti, ora,_cs manwaa .,/Um.il [ J 

~ulü olduDı.ınu b~yan eylemek lel birçok ,ahsiyetlerin dahil bıı ve kannan takım ile fertlerine ayn 'yn dir. Orıula ltarplerin ö11üne ·~· K 1 SA H A 81! R LE R 
I lunduiu "Cihan sulh taraftarl&rı kupa ve madayla cibi müWatlar veri • eelı oltın miieaeN Ollur. Ba cemi • Batdat JriSıkU çinilerinhı ıamt• 

8
NCILTERE.NIN lT ALYA ELÇi • tetekkülü , kendi faali~etini b&& tecektlr. ,,.ıten r-lıllmif olanl11r. laarp l•tl •• bunya bir camakln yapılmasına ..._ 
1 HEMEN ROMA YA GiDiYOR tün memleketlere tetmll etmek " C - Klllpler raüaabakalardan blrer · 70f'larılı.,, nr ftdlmittlr. 

Paris, 13 (A.A.) - Bir çok ga- ıulh için 1937 ıenesine Londra.11\ hafta enel atletlerin mO•bak• numa· Bundan sonra Paru aaylavı • Uaktldarda Abmediye medreıeam .. 
?.eteler, Romadaki İngiliz elçisi . bütün düıı:ya milletlerinin ittiral~ ralarını heyetimizden atmıı otmalı•lır • Bay Marcel Deat, meclis açıhr a· dunn Silrre alayına mahaua araba T.,. 

~--~ l!J-.ua +aktittftn n•,jt~d91"9it'"trir\tııeee..,ııi"tepllüiiiıilll.P lab _ r yilnt rc!an en u ~·a • çalmaz aol cenah partilerinin Bay kapı aarayına &ctirilcccktit:: 
\?el döneceği haberinin Romada çağırmak nm saat evvel mUı,abaka yerlnöe top • La.ali deTinaek here hir ko•a - • FatUı. lıDlultah Perbatpqa ve ati n.... I I büar tilrbelerlnln yakında tamtnae 
d~ıı bir alaka ile öğrenilmiş ol . mektedir. lanımt olmakdırlar. iıyon 7apac•k arını hildirmit v~ batJ•nacaktır. 
Uiundan bahsetmektedirler. --mPm\lllm!!mmB ________ !!!!m ____ !!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!lm!!ll!!Bll!!!!!l!!lll!l9 müteakiben finanaal .aziyetin b~- • lktıut •eklleti Moskovadaki Tilrk 

Pöti Parisien gazetesinin Roma • ı • d b • t d pl&nçonnu yapmı9br. Niha1et ofla mllmeaailliflni ıatvetmiftir. 
lnUhnbiri yazıyor: j Jm ve e e ıya a am- Bay Lafaye, Bank de Franı'ın a • Tilrkofiliıı Menin ıubesi .mü-t.;r1 

Sir Erle Dnımmond'un ÜC' haf- leyhinde ithamatta bulunmuım deli§tirllmit fakat heniU kimin taym ... 
tadan ibaret olan mezuniy~tinin ı Celıeden sonra Bay Paul 8o'l· dllec:eği takarrllr etmemiftlr. 
bitmesinden evvel Romaya dö • a rJ na soruyoruz cour, bir ~iyafete bqkanbk etmi, • tnhlaar ldaresı memurlannm teıa. • 
necex.i olduk<'a alaka ile kar~ıJan. tir. Mumaileyh bir nutuk ıövliy·? UtlUklerine dair huırlanan llytıvma 

g - Kamutay aUmrUk ve inhisarlar ence. 
?nl§trr. Bu habere hususi bir ~hem (Üst)anı Biriııcide) lar hep gençliğe kapılan kapıyan rek ıol cenah partilerinin yalm7 ninde tetkikine batlanmııtır. 'l'ebfit. 
illiyet atfedilmektedir. Zira bu ha- memlekete cilt cilt Jeğ.!rli aerler hallerdir. Işin esası çürüktür. intihabat ıahuında çahımak iç:n ıuıı müddeti otua eene ltibat edllmlfdr. 
her, Sir Eric Drummond'un Lon · kazandıran tanınml§ yurttaı Bay Ne yapmalı, bizde kitapçılığa defil, ayni zamanda parllmento • Gui terbiye enstitüsünde •ailmt'. 
draya halihazırC!nki vaziyet hnk- Haydar Rilat ile lıonUffalı. Bi:ıe da hükUm.etin el atması farz glbi da da birlikte çalıımak için inti si ltararlapn konfenınalanıı ikisi SeUa 
kı~da bir rapor vermek üzere git- fa dikkate değer sözleri söyledi. bir haldir. Fakat hiç yoktansa o habattan sonr-ı satlamca birlet :." Tarcan tarahıdan dtın Terillnit • 
llllf olduğu suretindeki sayiahn teşviki yerinde bulurum.,. me!eri llzmı ıelmekte olduiunu 
t - "Telif ve Tercüme bala bil- b 
eYit eder mahiyette addedilmek· Bay Haydar Rifat, müklfabn eyan etmiıtir. tc · yük teşviklere muhtaçtır. Okuyu-

ır. Elçinin mezuniyetini kısalt- tatbı'k kabiliyeti hakkında da tun- Ekonomik meıelelerden bah Jn ı cu azdır. Okuyucu sınıfında pa-
ası nglltere hükfunetinin ken - k ları IO"ylemı' .. ir: ıeden Bay Paul Boncour, aendi di · ra daha azdır. Mesela iş Ban a- ., .. 

laSıni Milletler cemiyetinin top • kaların devletle meaa: birliğind~ 
nınasından evvel veya bu top s.mn açtığı fabrikalar arasında - llk şart bunlan seçecek o • bulunmalarını istemiıtir. Nihayt>t 

lantı olduğu srrada İtalyan hükU- bir de bir kitap satış evi kurması lanlann Kültür Bakanlığı memur- dıt ıiyuadan bahıeden hati:-t 
illeti çok faydalı, hem yazanlann, hem- lannın olmaması, yürekleri kud- M 
ı nezdinde bir teşebbüste !Ju. illetler cem:yetinin daha mün 
11"--ğa d.l . okuyanlann sonsuz memnuniyet • sal atec:ıle çarpmıyan, kaşarlan . . d h 1 1 ha~ memur e ı mış olmasına -s ıır ıcraatın a u unmaaı üzumu 

b'lledilmektedir. lerini celbec!~r bir şey olurdu. Bu mış profesörlerden bulunmaması. nu kaydetmittir. 
UFUKTA MOHIM HADiSELER bapta elenecek, incelenecek ve yani Unvana paye verilmemesi ve Anıouleme 13 (A.A.) _ Müs 

MI altından çok faydalar alınabile - bunlann dışında alınacak olan 
TERESSOM EDiYOR? takil üç ıoıyaliıt partiıinden mü 

cek yollar vardır. Bu ahval içinde zevatın da siyasal hiç bir etiket 

• Mütebaım doktorlarla Jdmyacer • 
tere •e diiet b0t6n sıhhiye memur'• • 
nna vetllen vetlb ve phadetnameJtr• 
den almacalc teaçil harglan bakkmda 
hUkQmet bir kanun llyihur huıri• • 
maktadır. 

• lktısat vekllet. muhtelit ya·Wle'I 
memleketlerdeld aerıilerden Piliat!nd .. 
ki Teliviv ı rgiıdne · tirak etmei1 Jt
şünmektedrr. 

• K8p üniln Cia ata cihetindeki t.a,.. 
vay durak yerinin caddeyi kapadılı i • 
çin, Karaköy Pala <Snüne nakli be'e • 
diyede lconu,ulm ırt.drr. Panı, 13 (A.A.) - Eluelıiyor Bakanh~n bu dilo.üncesi muhak • altında bulunmamalannm temini rekkep bulunan ıoayaliıt birlii: 

.. _ •-· R b b" • 6" """'$ • F b bi • Kara~abıy hat<'i nda bazı yeıu en • ............ ınin oma mu a ın, dols k k b' 'kt' F k k · fi 1.. Fak t t k 1. . nın ranaanın cenu u gar ey'l a ır te111vı ır. a at pe 11.ıl .. azımdır. a e rar etme ıyını t t-'ut lmaya ba91-nm· .... ~ bazı 14yialan kaydetmelde ':I !etler letekkülleri kongre.in~.. ~ ve ... ı Y pı .. ' 
dfr .._ 1 Mükafat eser yazıp veya tercü- ki bu mükafat hoş bir şey olmak- ö 1 d"ii F tukt k" L_ b Bilhaua Merino~ nın istlhaatatın • e-

• uu taJialara ı&re, nailtere la beraber fer' iden f er'i bir iştir. ı Y e • ır nu a ea ı oaf • . mini ve genifletilmeai için bir ..,,. . 
ll-a bü'yu"k el"-ı'ıı· olup bu - me edip neşredenlere olduğuna kan Bav Pau1 B3nc!>ur demi•!i.. . 

-... T - :n..A- • k d' h J ,. yetiıtirme çiftliği "urulmak üzere !1'. 11111 ... go"re nice yu"ksek zekalar vardır Huuuıetm en ı esabına ~a- k' ..___, •:-•• mezunen Londrada bu- ı: • Gala tadaki kimsesizler yurdu i • n 
..____ o}a4 Sir Eric Drum ki bu neşretmek kaydı karşısında yısu matbaalar işletmekten evvel "Birliğin seçim proıramı, ıos· hurranın bUtçe tehir meclisi daimt ~ 
....,_. •- •1 b • hi'"o m' erler Paralan yoktur. P9.r8 sayılı bir iki kütüphane tesis etme ı· d"k k"I.. ,_. c"'..;;.en=•· v•n'lmı'•tı·r Bü.,.• ~eni-'rıt • 

~-...... .. tı ini k11altmak mec urı ~ • ya ııt ıen ı a lef 1 atının ve eııç1 uıu """ .. " • .,.. • .. 
ı._ bulup neı:noottikleri zaman emni - si hiç bir masrafsız ve son derece uh · 1 1 •1 ıecektir. ,...__, .. Jacaktır. Bu va'IİJet ~... m arıp er teJKl atının planların 

~'7?aıi çeyenlerince ltalyan _ yet edebilecek kitapçıyı nerden iyi ve muvaffakiyetli bir iş olur·,, dan mulhem bir plar.a dayanmal:· •Belediye yıkılan surların 
bul lar O bulsa! da ı..- ------------- kaldıntmasınt, lcaUnlann da mııMl11 • 

""" 

llatil&fında do~·dan doi ur • nu ar aca·1a L C tadır. it hatında iken yapmak •~· •·.. kita Dr Hanz emaı aaaı ısın bir proje ııandamakt•d•r 
..._. al&bdar hüktmetlerin de PÇI onun eserini veya tercü • • teditim bu ıendikalarla it birlit' ı .. ----------· 
-...,on teflerinin, bupnlerde mesini tetkik etmek ve hakkını Dahiliye Mütehauıa etmek keyfiteyini- bu ıeçim pli 
....... İltitareler yapılması ihti vermek için lizım gelen dikkate, Pazardan başka günlerde öğleden nında aördüğümden dolayı p~k 
~ dolayı kartıhkh seya · paraya, wkufa sahip midir? Çün sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. bahtiyarm:. Sendikalarla ve esn,f 
'-~ l,uJunacaklarına dair o kü emniyete liyık olmak ile bun· tanbalda Dlvaayolunda (104) numa • cemiyetleri ile it birl•ii yapılma-z 

laJiaları teyit eder mahiyette lar başka başka şeylerdir. rah buul kabinesinde hastalarını iıe çok lüzumlu olan bir plinlı ,.. 
............. lhaektedir. O gencin bu V88Ifian toplıyan kabul eder. Sah, cumartesi günleri konomi kabili icra olamaz. 
~ sabah Uf 1/2 • 12" saatleri hakiki fi. 

, lnailiz büyük elçiıiniu: kitapçı ile k~ılaştığı gün de, karaya mahsustur. Herkesin haline Beynelmilel bakımda lıe 
111U•et1ni kııaltarak Roma il Zftmrfidü anka olan bu kf - gire muamele olunur.Muayenehane n Milletler cemi1etine dolru dab, 

\qına d8nmeei, ufuk- tapçmm bu genci kabul edip ev telefon: 22398. Kıtlık telefon :210.U azimkirane bir aurette tneccüh 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükru Ertan 

Caploflu NunıoemaDiJe ca4 Nu 
(Cafaloilu Eczanesi yanmda) 

Sah paleri meccaneftd1t .. 

Telefon. 22566 



.. 'ABONE ŞARTLARI: -· - rı1JJ11 • aylık ı a,wr A)1ılr 

llemlebtlmlsdl 760 dO 296 110 
Yab&Dcl J91"len , 1MO 72D '°° UIO 

Pofia blru,tne f 
ııtrmıyea JVlenı 

1800 900 M>O 18C 

l'Qrldyeııln ber po9ta merkestnde 11.UHUNa abone yazı111 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.taabul. A.ıülara caddal. ( "AIU1 yurmaJ 

\ ıcı~re: 2U70 
'feteıon iYazı l§lerf: 21413 

TelgT&J adre81: KfTIU TN ı.ta..'ltıW 

Potıta lrutU8U Nn M 

aı11111ıııııııu 111ıııııııı 111ııııııııu11ıııınııuııııımııı111ıınnıı111111ınııı11111ıı•ıııı1111ıınıııı11111ııııı1111ıııııııııı11111ıını111uııııııı11111ıııııı11111111 ııııııu111 ıııı11ıı111ıı ııııı111111ıııııı1111111ııııı 1111111ııııı11111ııııııı11111ııııııııı111ıııııııı1111ııııııı111111ıııııı11111ııııııı11111ııımııı1111 ııııııı 111111ıınııu1111ıı111ıı111ıııııııııııııııııııııııııııııııııı 111ıııııııı11ııııııııı11111 ııııııııı 1111ıııı..ıuııııl' 

• 

BANKAYA 
YATJJ~ILAN DAQA ~Yi 

tKilMi~ TOJ.IUM GiQi V~QiMLiDiR. 

UOlANTS( DANr ONi ~: 
AlAllMCi MAN 

Tornacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
ICınkD.le faliriJialan için tornacı alınacaktır. Bunlardan lstan· 

6Glda bulunanların Zeytinbumu fa brikasmda, lzmirdekilerin Halka .. 
pınar tamirhanelerinde, &ıkara ve civarındakilerin de .Merkez fabri
kalarmda imtihanlan :p.pılacaktır. 

Kendilerine güvenmıler harcırahlan nn&lilerine ait olmak üzere 
liemea ~ 11.a1+·ıw ... 

1ıleiHlmn ittidalan ile aogruca yuliarCla adlan yazılrialirika· 
lara müracaatleri.. . rf7685)J 

Posta T. T. binalar ve levazım 
direktörlüğünden : 

Vergiler 1 

Ekonomik ve }<'inansal kanunlar 
serisinden 1 nci kitap 
Yazan Hakkı Y eniay 
(Sümer Bank şeflerinden) 
Bütün vergi kanunları 

1/ 10/ 935 tarihinde mer'i oldukları 
şekilde, tadil ve ekleri, tefsir ve 

kararları, nizamname ve izahname 
leri ile bir arada. 

Hususi ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa, iyi kağıt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 

FJatı: 16 O kuruş 
Maliye memuru, avukat, mükellef. 

lere, hukuk ve ticaret hoca ve 
talebesine büyük kolaylık 
Umumi tevzi yeri: 

Ankara cad. Hafta idarehanesi. 
Satış yerleri: 

Ahmet Halit, lkba1, Haşet 
kitaphaneleri 

lat. L•vazım Amlrll§ISatın 
Alftla Komlayonu lllnar1 

İdareleri lstanbul Levazım i 

ÇUnkD yllzde 40 daha idareli olan 
Çifte Splralll O 8 RAM .. D" llmbalarını kullanıyor 

OSRA -~ 
~~~~~~~~~~.._~~~~~~~~~~~~~~~---

mirliği ne bağlı müeaaeaat için 6S 

1 1 ton sadeyağı 17 -lkincikinun- _ ıetanlaul Beledlyeaı llenıarı 

936 Cuma günü ıaat ıs de Topha- -----------------------
Vilayet Sıhhat iıleri müdürlüğü için l~zım olan 40 kilo kinid 

nede Sabnalma Komisyonunda ka k . . k _,_.1 k l B k .. l . h . na 
1 fi k 

"ltm • 
1 

kt omprımeıı açı ıcJgiJ tmeye onu muıtur. u ının erın epııne 111"' 
pa ı zar a e ıı eıı yapı aca ır. r b d l h . l Ş . L .. d .. I .. w •• d .. 
T h

. . bed 1• beh kil 107 • ıra e e ta mın o unmuıtur. arcnameıı . evazım mıı ur ugun e gO"' 
a mın e ı er oıu ~ ··ı·· E'--"l . k . . 1 2490 N l k ·ı 

tık . 
4727 1. 50 ku ru ur. aaı lmeye ıırme ııüyen er o. ~ arttırma ve e ıı tm• 

ntıtur. temmab ıra • ka d l ika 90 ı· 1 k k' · kb 
Ş . 

348 
ku ka nunun ayazı ı ves ve ı::-a ı muva .cat temınat ma uz vey• 

nJ!tur. artnameıı ruı mu ktub" 1 b be 29 1 936 Ç b ·· ·· 1 .. d D • -• 
b

•1. d k • d I 1 t k me ıy e era r - - arıam a gunu saat "' e aıUJJ 
1 ın e omısyon an a ınır. ı e - E .. d b l 1 d ı 

ı·ı . k 1 "kal • 1 b ,__ ncumen e u unma ı ır. ( .) (208) 
ı erın anun vesı arıy e era~r 

tekliflerini ihale saatinden bir sa- Beher metre murabbaına 4 lira değer biçilen Cihangir yanııo-
at evvel komifyona vefmeleri. yerinde Ekmekçibqı maballeainde 9 uncu aJada yüzsüz bet metr4 

:(361), ~(8140) ve 72 santimetre murab1>aı ~aıı.tın daki arsa alakadarlar arasmda aıJI 
• • • -~ blmak üzen: açık arttırmaya konul muı, ihale gününde iıtekliıi bulull" 

J\nliara uvazım Xmirliğine madıimdan artbrma 20 - 1 - 936 Pazartesi gününe uzablmııtıt• 
6ağlı kıt' at ve müeııesat hayvan- Şartnamesi Levazım müdürlüğün de görülür. Arttırmaya girmek iıtl
lan için Ankaraya kadar nakliyesi yenler 172 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyli 
alana ait olmak üzere 360 ton J;eraber 20 - 1 - 936 Pazartesi günü ıaat IS de Daimi Encümeır' 

arpa veya yulaf ı 7 _ ı _ 936 Cu de bulunmalıdır. (8.) (205) 

idare telsizleri ~in Gümrük amliamida teslim tartiyle J;eı bin ma günü saat 15,30 da Tophanede Hepsine 120 lira "değer biçilen Üsküdar Valdeatik cami/ bahçeıt 
'dart yüz lira muhammen kıymetli, eb'at ve evsafı tartnameainde ya- Sabnalma komisyonunda kapalı za ıinde buluna.n muhtelif boyda keresteler ıablınak üzere açık arttırma
ulı on bir kalemde 12410 parça akkümülitör malzemesinin 27- 1 - rfla eksiltmeye konulmuıtur. ya konulmuı, ihale gününde iıtekliıi çıkmadığından artbrma 16 .--
936 tarihine rutlayan Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla müna- l"ahmin bedeli 29160 liradır. 1 - 936 Perıembe gününe uzatılmıttır. Şartnamesi I;evazım mil
ban Anbn.da Posta T. T. U. Müdürlüiünde toplanacak mübayaa llk teminatı 2187 liradır. Şartna· dürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıtiyenler 9 liralık muvakkat 
komiıyommda yapılacaktır. mesi 146 kurut mukabilinde Komiı teminat makbuz veya mektubiyle beraber 16 - 1 - 936 Perıem~ 

Ltelrlilerin 405 Iiralık muvakkat teminatlarını idare veznesine yondan alınır. isteklilerin kanuni günü ıaat 1~ de Daimi Encümende bulunmalıdır. (8.) (207) 
J&brıp alacaldan mak);azıı veya kanunen muteber Banka teminllt vesikalariyle tekliflerini ihale ıaat --------------------------
anektulnı ile 2490 sayılı kammun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya- inden bir ıaat evveline kadar ko
mb velikalan Te teklü mektuplarm ı kanuni tarif at dairesinde zarfla.- misyona vermeleri. 
yara)c Te müli'ürliyerelC tayin olunan tarili ve günde ıaat on dörde ka- '(3S7)' .(8127)" 
Cfar Ankarada U. Miidürlük MüJ;a yaa komisyonuna vermeleri lizmı- ZA Yl 
an-. İstanbul 34 Uncü ilk mektepten al-

Paranz verileceIC tartnameler AnlCarada [evazrm müdürlüğün- dığmı 546 numaralı §Clbadetnamemi 
tlen, 1stanlialda ı.;eyazım '.Ayniyat muavinliğinden alınabilir. zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski 
; -~ '.(3617), ',(7795) sinin hükmü yoktur. (V. No. 12628) 

54 Fahri Torun. 

Jandarma genel ko~utanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Ankara Jandarma ve Po!is mektebinde yapılacak olan 46458 
lira 60 kurut keıif bedelli mutfak ve çamqırhane tesisatı 29 - 1 .. 936 
Çarfamba günü ıaat 15 de kapalı zarf uıuliyle ekıilbneye konula
caktır. 

2 - Teminat bedeli 348440 k uruı olup 233 kartıhğına aıağıdP. 
yazılı ıartname ve ekleri Ankara da Jandarma Genel Komutanlığı 
kurağındl\ komisyondan alınabilir. 

Genel fenni eksiltme ıartnam eleri, keıifname mukavele projesi. 
iki plan. 

3 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin ilk teminat ıllndık mak
buz veya banka mektubu ve ıartna mede yazılı belgeler içinde bulu
nan teklif mektuplarını ekıilbne g ünü en geç saat on dörde kada•· 
komis.yona vermiı olmaları. (68} (198) 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassal 

Calalolla Blllllahmer caddesi Keçlıören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
Brn. K""""ı Blllaaı-fp Ueri ıokak numara 3. Telefon: 60791 

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

Sahibi: ASIM Us-Vakrt Matbaa11 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

OA'/ c;~vıNc;-aioca•o'\ 

tı.ı, T ı~ G eh DL'_. 

Bııııt uııimllırı ıe uııııırı ııldıı rııı i~arııı uıııırı 
Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27 - 1 .-

1936 Pazartesi günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankaracll 
idare binasında aabn alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 3768. 7S liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 
a kadar komisyon reisli!ine vermeleri lazımdır. Şartnameler 250 kır 
ruf mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde dağıblmakta .. 
dır. (144) 

cniite K &pR.ü'y ,-vAı:l o• 
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