
o 1 Her Yerde 100 Pare Çinde soğuklan 
ölenler Boıanma rekoru 

Londrada 
Lon<ira, 14 (A.A.) - Boşan -

~mahkemesi bir giin içinde 465 
~ vermiştir ki her üç dakika
ya hır karar isabet etmektedir. 
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KAMUTAY 
Gelecek haf ta kış 
tatiline başlıyor 

19-2ncl 
Yıl 
Sayı 
M70 
410 

o 

(Sonu Sa. '1 811. '1) 

gönderilecek ltalyan 
on bini huduttan 

Habeşistana 
askerlerinden 

Avusturya ya kaçmış 

Ankara, 14 (Kurun) - Ka - 73 ler ve 111 ler komiteleri toplanmadan ev-
llı1 utaYin önümüzdeki salı veya ge- / • • k •t l "' b l' 1 • -' ., ·ıd · 
ecek cuma günü, tatil edileceği ve sıgasetın ne şe ı a acagı e ıı aegı ır 

haber alınmıştır. 
L._ Kamutayın bu kış tatili marta 
~dar sütecek ve Meclis martın 
~aftasmda tekrar açılacaktır. 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz mat -f Evening Standart gazetesi İnsbrückte -
buatı tarafından cenubi Tirolda geçtiği ki husuat muhabirinin bir yazısını ne!l
iddia olunan hadiselerin İtalyanlarca retmektedir: 
kati olarak tekzip edilmesine rağmen Bu ya.zıya göre, Habetiatanda asker-

ilk yapmak üzere gönderilmek iıtenen 
askerlerden Avuıturyaya kaçanların 

miktarı her ~n biraz daha artmakta -
dır. Doğu Afrikası harbinin başlangı
cmdanberi Cenubi Tirol'den Avustur -
yaya 1 O binden fazla asker iltica etmiş
tir. 

Doğu Afrikaaına gönderilen Alp a
laylarında çıkan isyanın İtalyanlar ta
rafından tekzibine gelince, bu gazete -
nin muhabiri resmi bir phsiyetle yap
tığı bir mülakattan bahsetmekte ve 
mevzuubahis hidisenin Merano krşla -
sında çıkmış olduğunu teyit eylemekte
dir. 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Telegraf 
gazetesinin diplomasi muhabiri, Franıız 
ve İngiliz erkanıharbiyelerinin Akde -
nizde İngiliz donanmasına karşı bir te
cavüz vukuu takdirinde apğıdaki nok· 
talarda mutabık kalmış olduklarını yaz
maktadır: - Bir İngiliz karikatürü -

11...;riei - Üemincienöeri ltaly an gaTaonla lconuıuYordulı. Bari 
., "!!a de getirdiği kahveyi içelim/ 
'"'WICllll - Neden? 

ı - BOy{lk Britanya, Fran11z DssU
bahrileri ile Fransız Dok ve tezgihla -
rmduı iatifade edecektir. 

lrieJt - Bitarallifımızı ·mu halaza '-'in! .• I Sonu Sa. 7. Sü. 1 J. 

o 
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Pekin, 14 (A.A.) - Burada 
kanunuevveldenberi devam E:t -
mekte olan şiddetli soğuklar ne -
ticesinde 153 kişi ölmüştür. Soğuk 
sıfmn altında 22 ye kadar düş· 
müştür. 

ııerıere '•1'11Alat7 
Çıkan kitaplan almak daha iyi! - Ônce bir milli 

kütüpane kurm~ 
Kültür Bakanlığınm yılda on 

iki ilim ve edebiyat eaerine mü • 
kifat vermesi n:t:vzuu b··Üıiı.. : ~u 
haber, dün de yazdığımız gibi te
lif iflerile metıul kimaelerin bir 
çoğunu ıevindirmiıtir. Bu müki • 
fatı nasıl ve kilmelere venneli? 
Mükafat alacak t:ıerler kimler ta
rafından ıeçilme~i? Bu mevzu ü • 
zerinde açtığımız ankete devam 
ediyoruz. (SoTW Sa. 4 Sü. 5 ) 

Universite talebesi 

lizıml 

Süheyl U nver 1 

Almanyacl2 kıı olimpiyac!ır.ın yai'ı lac~ğı sahadan bir göriinÜ§ oe 
atlama te3:a:ı:ı 

Üniversitede sömestr tatiline bugün- Kayak isin lazım olan aletler alakadar
den itibaren başlanacak ve tatil beş lar tarafından talebeye parasız olarak 
Şubata kadar sürecektir. Bu münase- dağıtılacaktır. Bundan sonra istiyen ta. 

betle Üniversite son ımıf talebesine lehe Uludağa tertip edilen ıpor geaizi
Üniversitcı rektörü Bay Cemil Bilıel ne iıtirak edebilecektir. 
tarafından bir çay ziyafeti verilecektir. Bu gezi lçln talebe baıına dfigen on 

Tatil esnasında fstiyen talebeye bir bet lira maıraf her ay ikişer lira oıu.Jr 
hafta müddetle Sipahlocağtnda kayak Uzere taklitle alınacaktır. 
dersleri. verilmesi kararlqtınlmııtır. Uludağda bir hafta kaur kalınacaktır. 



Askeri vaziyet 
Makalle kimde? 
Habq muharebe meyJanlarınJa, Tiire ve Somalüle cüldi 

mulaaTebeler devam ediyor. Bu muharebelerin, Habeı İnİ•yativi 
neticeai olduğunu kaydetmek gerektir. 

8Ulf roıaada idil l•lt warmfl 
Cemiyetinin Hebeşistanda ltalya, Milletler 

tahkikat yapmasını ne şartla kabul ediyor? Habqler, Ti.ğrecle, Şire ve Temb!entlen sonra timdi ele 
Mahalleye cenuptan ve belki de ayni zamanda garpten taarruz 
ediyorlar. 

Habeıler, birkaç günlük bir muharebe neticesinde Jlakal
leyi geri alclıklanm yayJılar. ltalyanlar iae, bunu ı.rarl• telızip 
ettiler. Bu luıbeTlerin laangiaine inanmalı? Maluılle lıimtle? 

lngıltere ile ltalya arasındaki gerginlik niçin azaldı? 

Malrallenin, Habqlerin eline geçmeai, yalaat ltalyanlaTJa 
kalman, laaJJi ::ıatınJa o kadar mühim bir meacle clefiltlir. 
Çünkü, laeJel, bir ıelırin mptı clefilclir, netice, ancak diifman 
orduaunun kati bir surette mağlup edilmesiyle alınabilir. 

Halbuki, muharebe meydanlarında,, ne Habefler, ne de. 
ltalyanlar, lıcuımlaTına kaTfı kati bir zafer lıa:zanmamqlaTclır., 

Reami tebJiğe göre, ltalyanlann :zayiatı ıimclilik on kiti.len 
lazla Jefiltlir! Muharebe devam .ediyor. Bir ıelırin, bir tepenin, 
blr mulul7e6e emaamla birkaç d«a eltlen ele geçtiği roi ol
maffar. Ba Mhple, laaelıetin w.at ve mahiyeti, ve ne&ice belli 
olntatl1111 6lr fq eö7'emelı ,,.,, Rtiir. I 

Wece lldıallemn iatinlcılı oqcı malaalaan 6ü,aı Wr 
nlitniil"'4•~ ( - • ~ 

L O. 

1 Yabancı Posta 1 
ltalyada fevkalade tedbirler 

' Roma, 14 (A.A.) - Burada 
ehemmiyetle kaydedildiine söre, 
lalyanın Parie büyük elçiıi Cemı
ti'nin Romada bulunduğu sırada 
mevzuu bahaolan Milletler Cemiye 
tinin Habetiatanda tahkikat yap • 
maıı meselesi, bu tahkikatın mu • 
haaamatın tatil edilmesi veya e -
dilmemesine taliken · yapılacağı · 
na göre ayrı ehennniyet arzeder. 
Roma ancak ikinci tıkkı kabul e-
. debilir. Çünkü bir taraftan Mil -
letler Cemiyetinin müc:lahalesini 
mümkün lalar bir taraftan da as · 
kert harekitm ıevkülceyf bala • 
mmdan elveritli bir netice elde e
~ilinceye '-dar devamına imkan 
.erir. 

Filhakika meı'ul ltalyan ma · 
liamlarm1n ihtilafa bir çare ara · 
yabilmeai için daha bir bç ayın 
ıeçmeıi li.zmı gelecektir. Vakıa 
Milletler Cemiyetinin mühim bir 
rol oynunuı imkan haricinde ı&. 
rülmüyor. Fakat sulh tekliflerinin 

de hemen timdi yapdmuı isten · 
mi yor. Son ıünlere kadar aılh tek 
lifleri yaprJacafı f&yİa)armı mem 
nuniyetle kaydeden ltalyan gaze· 
teleri bugün lngilterenin ltalyan 
nokt-ai nazarım anlamaya daha 
müsait bulunduğunu yazmakta -
drr. lta)yan - lngiHz gerginliği -
nin azalmasında Ja.ponyanın ve 
Alman ıilihlanma.ıının esaalı . bir 
rol oynamakta olduğu telakkisi 
vardır. 

EDEN NEYE ÇALIŞACAK? 
Londra, 14 (A.A.) - Deyli 

Ekıpres gazetesinin bildirdiğine 

aöre, kabinenin yarınki toplantı • 
ımcla B. Eden, Milletler cemiyeti· 
nin bir iedal olarak müdafaa et -
tiği kollektif emniyet fikrinin ıa· 
lebeai yolunda bir kat daha l&J· 
ret ıa.terilmeıi huauıunda meau • 
niyet iatiyecektir. 

lnsiliz Bakanlan, ltalyu • Ha-

bet ibtilifmın bant yoluyla hal • 
ledileceii ümidini bili muhaf.
ediyorlar. Mamafih ber~i bit 
ıulhün ancak adilane olabil~ll 
hakkında da mu11r davran11or • 
lar. 

YENi INGILIZ DENiZ 
SEY AHA TLERI 

Londra, 14 (A.A.) - Amir~ 
hk ilkbaharda bir lnailiz filo• -
nun yapacaiı ıeyahat lıaldnab 
fu programı netretr.nittir: 

iki zırhlı, bir tayyare ıemNI, 
üç krovazör ve l O torpitodan ma. 
rekkep l 6 parçalık bir fiio 17 Jcı • 
nunusaniden 22 kinunuaaniye ka
dar Aroıa körfezinde toplanacak 
ve 24 kinunU$&niden 3 tubata ka 
dar da Cebelüttarika ıelecelctiT· 
Bu filo Modere ve Palmua .. 
kıımen de Kazablankaya gidr.-els 
tir. 

!911!!!!!!!1!!!!9111!!ıe!l!!IBl-------------------l!!'lm!BB!l!ll!!!lll!!e!!!!!!!B!IB' 

~-=-= :_=:ı ~ol===:: JAPONYA Balle,ıer ltalyaalaraa 
-:- ~eneliler, bu bir mUatemleke.:: :: ~;.: =ı:u~:.!u~ Deniz k onf ennsın- teıll•••l•l•I bellllror 

eelaadir. Bu ebemmly~ bil: lf altın nipn yUztığtl blmımıştır. Her ..1 • • 1 ? ---
Bunu bayütmeğe mahal ypktur.,, tan hUkQ t b" altın yüzü' 'L uan DIÇID ayrı ıyor 

va perver me e rr & y J h d• • • 
Bununla tıerabeı: Jtalyanm ~be§İ~- vermiştir. Fakat kendi izdivaç yüzü • A .k b d ağmur arın usule getir ıgw 1 vazıyette 

tan ip ortaya çıktığı cUndenben aldıgı fUnU verenler pek nadirdir. Kimisi his- merı & Uft an memnun 
umumi tedbirler 0 kadar cenittk ki ıl ıebeplerden, ldmilıi dini itikatlardan Londra 14 (A.A.) -"'"" .Japon ltal•anlar De İ)er)İyebiliyorlar 08,. 
tı ~ ~lfCle pbffdHıi .._ • ~ nrtnd bir. a1tm ytıd11 tedarl11 et. • ' }i • t .: f .T.; ' .:... 

. .. .. .. .. lif . . . heyelı mura asaıı enız AOD e • d k ) b•ı• ) •n~""'"' ıniyet~ m~temleke ıozunu te et - mi§tir. Bunun içın cevahı~cilerde altın --~ lant.mda mü yar iMCi UYYet 8 8 1 JYOf ar 
mek mumkün detfldir• yüstlk: mevcudu tükenmiftır. ransmın , .. -· top . t 

Son haberlere göre İtalya hüldUneti Bundan baıka İtalyada milcevheı terek haddi azami haldondaki IOD 

ekaonomi yapımı olmak için Fqizm ticareti ile mefğul olan mağazalarda beyanatı• yapacaktır. 
rcillerinin artık otomobile binmemeleri- yeni bir endite batlaımttır. Bir aydan- Bu beyanattan sonra konfe • 
ni kararlattırmııtrr. Keael& Fqiat par· beri İtalyan hUkOmeti altını devlet in- rana cuma sününe talic edilecek 
tisi ıenel sekreteri olan M. Starace ~ hiaanna almıttır. Her kim mücevher ve cuma liİDiİ diier murabbular 
tomobilini bıralamt. onun yerine bilik· mağazalarından, yahut piyasadan bir heyetleri, Japon tekliflerinin neden 
Jet kull•nmala batlammJtır. Daha bir parça altın satın alacak oluna iımini dolayı kabul edemiyeceklerini an· 
IJsl bafta enet blltiln İtalyada evli ka· ve adresini kaydettirmeğe mecburdur. !atacaklardır. 
dmlum ntpn ve nilclh yUzillderini top Bu usul tatbik edilmeğe baflandıfı &ün· Konframm ietikbali bulUIUD -

lattılt da malOmdur. ltaıyanm bu tilr- denberi altın satıp fevkalade anlmııtır. da manalı bir hadise f'ldur: 
Hl btlyUk ekonomi tedbirlerini Umumi Bunun sebebi gizli surette altından he- Sovyet hükGmeti Londraya bir 
11arpta bile 1ımamrı olducu cöz önüne diye vermek istiyenlerin isimleri ortaya d • ta • and rmektedir A. 
ptiriline bu memleketin nuıl bir harp çıkar enditeıi olduğu anlatılmaktadır. enız ola d tedıı 1 e • • 

taıe y a ır. 

Amerika gazetecilerinden şikayet 
Son gflblerde Nevyork gazetelerin • 

4!en biri prip bir reportaj yapmqtır. 

Amerika psetecisi "Parilte bir kokot
lar iinlveniteli,, bulunduğunu iddia 
etmit n bu Univenite baklanda uzun 
tetkikatını yumqtır. Güya bu üniver
ıitedf ,u.teree talebe ve memur var
IDJI. Hattı p.zeteci bu kokotlar tıniver
liteainl idare eden direktry'in reamini 
bile bal!Dlftrr. Bu bayanın adı Madam 
(Lula) ~f· Madam Lulu Amerika ca· 
zeteclalne bu grapi Unlvenite hakkında 
usun uadiya ma16mat vermit, mekte
bin pedaıojik metotlarmı iıah etmft 

imif. 
Franıu: cueteleri Amerika pzete-

deinln bu prip reportajmdan bahse • 
derken fByle diyorlar: 

- Parisi anlamak ve öfrenmek isti-
ren Fransızlar Amenpn gazeteleri 
okuıunlar !., 

Franau cuetelerinin bu lizleri A· 
merib gazetecilerine karp hiaettilderi 
infıali ifade etmek itibariyle manalıdır. 
Biz de kendi dUtUncemizi buraya kay • 
dedeliın: 

- Türkçede bir darbrmeeel ftfdrr: 
Dinsizin hakkından irruınuz reUr der
ler. Avrupa pzetecileri Tilrkiyeye ıelip 
&ittikten aonra tıpla Pamte kokotlar 
ilniveniteai bulunduiunu iddia eden 
Amerika psetedainden farbmlır. 

Diyebiliriz ld, Fransızlar bafka mem
leketler baklanda yaptıklanıun Amed· 
ka tarafından mukabeleıini rörüyor· 
ıarr,. 

Paris satılık şehir mi? 

JAPONYA AYRILDIKTAN 
SONRA 

Londra, 14 (A.A.) - Pre11 
Aıaociation'ın aldıiı mal6mata 
söre amiral Naıano, Japonyamn 
beynelmilel münuebatı hiç bir 
ıuretle süçleftirmek iatemediiin1 
Japonyanın konferanstan ayrıl • 
muı ıilih yarıtı demek olmadı • 
imı, Amerika tetlihatr Japonyayı 
endi19ye dütürmekle beraber Ja -
ponyanın filosunu Amerika ile 
müsavi bir dereceye çıkarmak ia
temediiini aöylemitıir· 

Amerika mahafilleri, bir ta• 
raftan Japonyanm aynlmuından 
müteeuif olmakla beraber, diler 
taraftan da ıillhtann miifterek 
tahdidi sihi tatbiki pek az müm -
kün bir teklifin proıramdan çık -
maaından memnundurlar. 

Preu :Auociation'm Japonya
nm aynlmuı, lnıiltere ile Ame • 
rika araamda bir yaklatma da • 
furdulunu bildirmektedir. 

Franaaya ekonomik buhran her mem hatlarla iflenilmektedir. BUyük cadde• 
leketten aonra ıeldi. Fakat galiba ti - lerde kiralık ve aatrlık levhalanrun bir 
di§i de her menileketten sonra olacak. taraftan çoğalması, bir taraftan da ha· 
Bunun delillerinden biri Parisin en zf'n· cimlerinin büyüm~si (Paris) e adeta--~----------
ahı aokaklarında her eün satılık ve ki- satı1ı1t ve kiralık hir tehir manRra11 Hauptmanın idamı 
rahk bina levhalannın gün geÇtikçe ~o- vermektedir. Onun için Paris belediye tecil olunacak 
plmakta olmasıdır. Son günlerde bu si bu türlü levhaların asılmasını menet-
fevhalar mütteriler üzerinde tesir ya - mittir. (Satılık ve kiralık) ilinlar:nın Trenton, 14 (A.A.) - New 
pabllmesi için !ittikçe büyütülmekte • mümkün olduğu kadar küçük harflCT"le Jeney müddeiun-•iai buisün: 
dir. BUyü' levhalann bir kısmı b~yaz yazılmasına ve anrak binalann kapdan- "inanılır bir kaynaktan aldıirm 
üzerine büyük siyah harfler ve resim - na yapıştınlmaıına müsaade edilecek • 
lerle çizildiği halde bir kıımı da siyah tir. mel6mata ıöre, Tali, Hauptman'm 
bir zemin üzerine beyaz, yahut kırmızı idamım tecil edecektir." demiftir. 

Adisababa 14 (A.A.) - Ha· 
beş mahafilinden alman haberle
re göre, her iki cephede de vazi .. 
yet günden güne ttalyanlar için 
daha müşkülleşmektedir. 

Habeş kuvvetleri ağır zayiat 
vermek istemediklerinden İtalyan 
lann müstahkem mevzilerine cep· 
ceden hücum etmiyorlar. ı 

Askeri mahafilde mevcut ka-
1 

naate göre, bu mevzilerde bulu • 
nan kuvvetler er, geç teslim ol · 
mak mecburiyetindedir. Çünkü ge 
ri çekilemedikleri gibi takviye kuv 
vetleri de alamamaktadırlar. 

Her şeye rağmen müsademe -
ler şiddetle devam etmekte ve Ma 
kalle'nin şimali garbisinde ve Ak
sum mıntakasmda her iki taraf a· 
ğır zayiata uğramaktadır. 

Cenup cephesinde ltalyanlar 
Ogaden mıntakasını tahliye ettik
ten sonra şimdi Bale mıntakasın • 
dan ilerlemek için harekete ha · 
zırlamyorlar. Habeş askerleri ga
yet iyi techiz edilmiş olup çok 
kuvvetli bir mukavemet göster • 
mek karanndadırlar. Daha şimdi· 
den Ras Desta'nm ordusu Dolo 
mıntakasında sık sık mukabil ta -
amızlar yapmaktadır. 

YağmUl'8UZ geçen son iki gün 
içinde İtalyan keşif tayyareleri 
büyük bir faaliyet göetermi§tir. 

Şimal cephesinde uç\l§lanru 
Dessie'ye kadar ve cenup cephe • 
sinde de Sasalaneh'e kadar ptür 
müşlerdir. · 

Diğer mmtakalarda ehemmi · 
yetli bir şey olmamlfbr. 

BOMBARDIMANLARIN 
NETICF.Sl 

Dessie, 14 (A.A.) - İtalyan 
tayyareleri 10 k&rıunusanide Ma • 
kallenin yüz kilometre cenubun • 
da Sakota'ya ateş vermi§lerdir. 
Diğer taraftan atılan gazlı bomba 
lardan on kişi kör olmuo ve bet 

kişi de yanmıştır. Sainte Marie ki
lisesi yıkılJlll§ ve enkaz altmda oO 

kişi ölmüştür. ı 

YENi iT ALY AN HAREKET • 
LERI 

Londra, 14 (A.A.) - Cenupta 
İtalyan generalı Graziani'nin YtJ 
kında yapacağı hareketler bekleno-
mektedir. · 

Royter ajansının Dogadiscio'~ 
Italyan kuvvetleri nezdindeki mır 
habirinin bildirdiğine göre, Ct • 
nupta pek yakında mühim hadi· 
seler olacaktır. General Grazi&JÜ 
nin büyük bir taarnız yapmd 
bekleniyor. Taamıızun katı isti • 
kameti belli değilse de Ciciga vf 
Harrara giden en kestirme ve ko
lay yol Fafan Jerrer nehirlerinl9 
vadileridir. 

Şimdiki halde İtalyan cepheli 
Valadehten sol cenahta Danot'ldl 
bir kaç kilometre kadar ötesin• 
kadar ULamakta sağ c~nahta Ga• 
ba, Badudanan ve Gabridiharidd 
ve şimale doğru da Gelogubi • 
Ualualden geçmektedir. 

Molotofun söylevi 
Almanları endi19ye 

düıürdü 
&erlin, 14 (A.A.) - ~J 

matbuatı SoY,et icra bmneJP• 
bqlranı Molotofma M•knl kd 
komiteıindeki nutlnmu ilararedf 
menuu balıie ederek iN ...... 
enelkilerine niehetle clüa u t11İ 
cayüzkir liaamnnı ka~ 
beraber bir dOnya ibtiWi hakW 
daki telmihlerini tebarüz eıttlt ' 
meldedir. 

8uı pseteler bu nutukta ~ 
lnsiliz • So.y.t mabreaetbd' 
delilini •eli .. ile ~it· 
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Ecnebi kitap v retler 1 

Büyük neş'e 
!f.: •E;: .. mı:,-:,::::_".:, ...... ,,, •• , 'ATLAMAK 

• Brınııia ö1'• atıltlı.eler 1 H k k T 1 b . K . ..,_ ...... li, ..., • .arelıli, 1eatta in- u ~ a e. eaı ongreaı 
:-.,,~~·~~- yenıden mı yapılacak? Çocuklar tramvay-
.,,.. ani lacutm oenyor. Mu - Hukuk fakültesinin kor.grelen 

..,.e!;,. """'·~ -~~" ~n pazar günil halkevi eüzeI dan atladığı halde •. 
ı-.. Wı aı6ı bat•a bir a • san atlar şubesi salonunda ya • 
.,,,. • ~lllf olmanın lnulretini pılmıştı. Kongre günü yönetim ku 

">• · rulu tarafından iiln edilmediği i· 
İW çin bir çok hukuk talebesi bir is • 

Llll eli fllhii rıeıelerini laafır- tida ile ali.kadar makaml~ baş • 
'Wı • 8lı aoıuas neıe yanında ne vurarak yapılan kongrenin feshe· 

lı• lain bir ıeyli. dilmesini ve yem baştan yapılma-
.. ~ 6a nnılıayae hGna 6iWn smı istemişlerdir. Dunım gözden 
....., illaam .,,...,,. iP,. ••hp ol- geçirilecektir. 
L_ ~ Ona .ı:u/ım, tlalaa tlofnım, 7 I b · t ı • • 
........ i lıentiime ni~in wülemiyo. a e e cemıge ıerıne aıt 
ı!, Nfrln ıilemeyü:, tli)e tliifiin- ni%amnameler tetlcilc 

edilecek 

Zabıtta bunlara yer 
ayırmıyan polis' er 
beraet eltileri 

Poll• ha be rlerl . 

mecmualar 
AnlJara caddeai•de 
kolayhkla bu!unacak 
Birlıas Pıu/ür AMtaa -"• 

süwl.,. •eçenler V AKIT ...,_. 
nainin ö;.,.,/e ltılulir il' ~ 
niyetle tlrmt70rlar: Glul Wr _... 
rin oe güel teılair etli,,.;,, .-ı 
kitaplar •izleri r•lıi70f' . 

V AKIT lıiitiplwınal 6a ,,,,,_ 
vitrinini ecne6i e/1•4• .,. -..W 
4iUertle Plınat lıif.,,,_• ,.,.,. 
.. • Al etti: nlCIJICCI, ,.,,.,...... ,,,,,,,... 

ce, ltalYflllCll oe ..,_ ,,,,_,,. Jıl. 

'""'"'· TiirlciyeJe Kiltiir ,,__,.,_ 
tılıariıfı bütün lıllcıplarra ..... 
merlıezi olan, Diba - Y.,... ...,.. 
riyalı sihi en miltina ilıııf, ....., 
ve eJeW eNrleri ,..,_ V AKlr. 
kiitiiplaanai, eene6i .....ı ....... ~ 
'•plan 6iitiin"""".,. ...... . 
lan 4a 6afanc1arn..,..,.-.,. .. 
ealC11111 6aıtl11n lıtıiQlclll• -
eıle6ilntalerlni ı...u.. • ..., .., 
miıfirı ,,,,,,,,_ - ~ -
olrıne .,.... --lfünis .., -9ıl 
oe nwnıaqa V A1'lT ,,,.,,,,..,, 
at,,.qle ltolayldıla oc • ..,. ... iti 
e4ellilecclttinis. 
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Akdenizde Italyanlarla 
harp çıkarsa ... 1 • 

oır 

Bay Laval 
Bozuk sıyasa 
vaziyetine bir son 

Habeşler yeni bir 
taarruza başladılar 

Bir Y ~nan gazetesinin Yunanistan 
ve Türkiye için yazdıkları 

Atinada çıkan Yunanca Anek
sartitos gazetesinin Paria muhabi
ri Aklenizde çıkacak herhangi b;r 
harp hakkında, lngilterenin Yu • 
nani9landan istediği ıeylere dair 
gazetesine mühim bir makale yaz 
mııtır. Muhabir fikirlerini ıu su
retle anlatmaktadır: 

1 - Limanlarımızı, körfezle • 
rimizi, teraanelerimizi ve ha va üs
lerimizi ltalya aleyhine hareket 
edecek müttefiklerimize (Jngilte
re, Türkiye ve saireye) Fransa 
harbe ittirak ebe de etmese de 
tahsis etmek. 

2 - Donanmamızın, İtalyan • 
]arın on iki adada müstahkem üs
lerine yapılacak hücuma ittiraki. 

3 - ltalyanın bMhca tecavü -
süne ufrayacak olan Süveyı . Mı
sır - Libya .hatbna (miktarı ma -
lam değil) Yunan askeri ıönde. 
rilmeai. 

4 - Harbin muhtemel her tür
lü hallerine mukabele edebilme -
miz için genel seferberlik ilin et
mek. 

Muhabir, Türkiye için de tun 
lan yazmaktadır: 

"Ayni mehafil, ltalya aley
hindeki bu teıekküle Türkiyenin 
de girme.ini mevzuu bahsederek 
bu harekete iıitrakine mukabii 
lngilterenin Türkiyeye on iki a -
dayı vadettiğini söylüyorlar. Fa-

kat vaziyetin tef errüatiyle müt.ı
leaaında, Türkiyenin Italya aley
hinde yapılacak umumi bir aske
ri harekete İf tİrak etmemesi muh
temel olduğu neticesine varıyor
lar. Buna baılıca iki ıebep gös -
termektedirler: 

1 - Türkiye pek sadakatle 
güttüğü Sovyet siyasetinden ay -
rılmıyacaktır. Sovyet Rusya Ce -
nevrede t.ıamamiyle ltalyan politi
kası aleyhinde rey ve!Dlif ve ik -
tısadi zec•İ tedbırlerin tatbikine 
taraftar bulunmutsa da, bütün 
dünyaya s;rayet edebilecek yeaıi 
bir karıtıklık çıkmamaımı iıte -
mekte ve buna mani olmak için 
de hararetle çalıımaktadır.. işte 
bundan dolayı Sovyet Rusya m~t 
tefiki Türkiyenin böyle bir muha 
rebeye girmesini pek de iıtemiye
cektir. 

2 - Türkiyeyi idare edenier 
pek ikıl ve dmendit kimseler ol
duklan için bu zevatın, on iki a -
da tavizine kartı korkunç netice
ler verebilecek olan böyle bir 
çarpıtmaya taraftar ol:ımıyacak -
ları zannedilmektedir.,, 

Akdenizde herhangi bir harp 
ihtimalini münaka.ıa eden mu -
harrir bu satırlardan sonra, Tür • 
kiyenin de iıtiraki tüpheli olan 
böyle bir harbe Yunanistanın atıl 
mamasını tavsiye etmektedir. 

''Katilleri 
dal yaşına 

elektrik san
oturtacağım!,, 

AmerikaCla öJdürülen gazetecinin karısı haydutlara 
karşı harp ilan etti 

Adisaba~ 14 (A.A.) - Pek yakın-
Vermek istiyor da Habeşlerin Makallcye karşı bir taar· 

ruz hareketi yapacaklan haber veril -
Pariı, 14 (A.A.) - Cumur re- mektedir. 

iıinin Batkanlığında toplanmı9 o- Hatta bu taarruzun bu saatte başla· 
lan Bakanlar meclisinde B. Laval mrş olması ihtimali bile vardır. Decaz:
devlet: n otorite ve kredisini ihlal kadedeye yeni takviye kıtalan ile Avas
eden siyaıal kararaızlıia son ver- sa mrntakasını terkederek Tigre cephe
mek için mümkün olduğu kadar sine gitmek emri verilmittir. 

Habeılerin aksum yakininde dört 
yakın bir zamanda icrasını arzu İtalyan uçağı ile 12 motosiklet zaptet -
etmekte olduğu yeni intihabat hak miş olduktan haber verilmektedir. 
kında da malumat ve izahat ver • 
mittir. NECAŞI ÇEPHEYE GlDIYOR 

Mumaileyh, teşrii inti-habatm ~disaba~ 14 (A.A.) - Kıpti kili-
22 ve 29 mart tarihlerinde icraıını sesi reisi, Necaşiden apğıdaki telgrafı 

alDll§tır: 
ve aaylavlar kurulunun salahiyet · "Büyük kıtaları c..epheye ıevkettim. 
ve vazifesinin 20 nisan tarihinde Kendim de yann Deasie'den hareket et
sona ermesini arzu etmektedir. mek niyetindeyim. Askerlerimiz için 
Ancak bu bapta meclisin ekseri - dua ediniz.,, 
yetinin arzusuna göre hareket e _ Burada zannolunduğuna göre Neca-
decetkir· ti yakında Tigre cephesine gidecektir. 

Yunan Başbakanı 

Yunanistanın bütün 
taahhütlerini yerine 
getireceğini söylüyor 

Atina, 14 (Özel) - Yunan 
Baıba.kanı B. Demircis nim reımi 
Yugoslav Avda ajanıı muhabirine 
fu beyanatta bu1unmuttur: 

- "Milletler cemiyeti pakti 
mucibince bütün taahhütlerUııi ye 
rine getireceiiz. Milletler cemi -
yeti paktına sadık ve bağlı olan 
Balkan AndlaflD&Iİle ada teıriki 
mesaimize devam ediyoruz.,, 

YUNAN KOLTOR BAKANI 
iSTiFA ETrl 

tÜlat--1!6 ö..I; -Yunan Kül
tür B'akaıiı B. Balanoa Onivenite
nin istiklali hakkındaki noktai na-

MUSSOLlNININ OCLU KAZA 
GEÇiRDi. 

Roma, 14 (A.A.) - Vittorio Musso
lininin uçağına son günlerde Makalle -
nin cenubunda ve otuz kilometre kadar 
mesafede bulunan Amba • Aradam'ın 
bombardımanı esnasında bir mermi isa
bet etmit olduğu öğrenilmiştir. 

Menni, uçağın odasında patlamrt ise 
de pilot yaralanmamıt ve hiçbir mania
ya uğramadan İtalyan hatlarına dön -
müttür. 

CEPHELERDE F AALIYET 
YOK 

Roma, 14 (A.A.) - Eritre cephesin
deki vaziyet ıudur: 

Keaif bir karakol faaliyeti görülmek
tedir. Ufak silahenda~ müfrezeleri, be
raberlerinde birkaç katır olduğu halde 
hatların ilerisinde uçuılar yapmaktadır
lar. 

Bu karakollardan biri, Amba • Ulaci
nin cenubundan gelen bir Habet mü • 
himmat kolunu yakalamıttır. İtalyanlar 

bu koldan bin kadar çuval b 
pirinç ele geçirmişlerdir. 

BiR BOMBARDIMAN DA 
Addisasaba, 14 (A.A.) - ltal 

çaklan, bu sabah Ogaden cepb 
ki amele su merkezini bombar 
mişlerdir. Nüfusça telefat olup o 
belli değildir. 

Bu gibi bombardımanların 
bakımından hiçbir ehemmiyeti yo 
Zira bu gibi yerler ancak kulü 
oturan bir takım kimselerin bul 
lan mahallerdir. 

Manevi tesir ise hiççtir. Çünkil 
tarda oturanlar motörlerin ıeaihi 
işitmez kırlara ve çamlıklara 
tadırlar. Bundan dolayı pek az t 
olmaktadır. 

ITALYANLAR YACMUR 
TINDA NE YAPIYORLAR 

Asmara, 14 (A.A.) - Stefani 
muhabirinden: 

Son gecelerde gerek Aımara 

gerek Eritre ovasında fırtınalar çı 
tır. Öğrenildiğine göre Habeıis 
yağmurlar devam etmektedir. 

İgğal edilmig olan yerlerde ltal 
tar, kendilerini yağmura karp mü 
etmek için bir takım inşaat yap 
dır. Rutubetin önüne geçmek için 
çadırların yerine birçok barakalar 
pılmıştır. Mühim miktarda zahire 
lanmış ve bunlar mühim yollar 
ca inp edilmiş olan depolara yerl 
rilmiştir. 

YOL VE VE ASKERi H 
KAT HAZIRLIKLARI 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan 

leri, halihazırda Tigrenin her tara 
yol inpsı ve askeri harekat ile if 
edilmekte olduğunu yazmaktadır. 
malide İtalyan kuvvetleri, Habeı 
atının harekatını tarassut etmekte ' 

Habeş ordusuna gelince, D 
guina ve Abbi • Addi muharebeleri 
layıaiyle HabCJ kuvvetleri ı\m ı 
büyük bir ihtiyat ile hareke?tP 
dir. 

----------------------------------------------------------------------'""'1 

Amerikanın MU.opolis teh -r Lakin hepsinden evvel Did Kan'm 
rinde Walter Lingge adında bir hakkından geleceğim. Bu adam 
ıazetecinin haydutlar tarafmda müthiş bir alkol kaçakçısıdır. O -
90Jcak ortumda öldürüldüiünü nu lzidor Blumenfeld adile tanı • 
yazmıfbk. Son gelen Avnıpa ga • yorlar. Kendisini tamamile tanı • 
zeteleri, haydutlara kartı tiddetli dığım için haber verdim. Şimdi 
bir mücadele açm11 olan bu gaze- hapisanededir. Muhakemesinin ne 
tecinin karısmm intikam almaya netice vereceğini Allah bilir. Eğer 
karar verdiiiin yazıyorlar. Kadın kurtulursa bütün haydutlara kar· 
kocumm ölümünden soma gaze • şı kendi silahlanm kullanacağım. 
tenin batına geçmif idare etmeye Ya onlar benim derimi yüzerler, 
hatlamlfhr. Kencliaile görüten bir ya ben onlannkini. Eğer beni öl -
muhabire tunlan söylemiftir: dürürlerse daha iyi olur. O za -

zannın Batvekil tarafından ka • 
bul ediJmemsinden dolayı istifa 
etmittir. istifası kabul edilmittir. 
Kültür itlerine vekaleten adliye 
akanı bakacaktır. 

Atina 14 (Özel) - lnciliz fi· 
loau Poaos civannda me.nevralan• 
na batlamqtır. lngiliz amiralinin 
daveti üzerine bu manveralan in· 
giliz harp gemilerinden 25 Yunan 
bahriye n.biti takip ediyor. Ati • 
nada lngiliz sefiri Bay Vaterlo da 

ilim ve edebiyat adam 
larına soruyoruz 

-" İstediğim, Walter'in intika- man bir kadının kam, haydutlara 
mım almaktır. Bütün katilleri e - karşı gevşek davranan Amerika 
lektrik sandalyasma oturtacağım. adaletinin yüzünü kızartır!,, 

Sovyet Rusyada 

Küsüfu tetkik için 
hazırlıklar yapılıyor 

TaM ajansından: 

Yeni Eser /er 

Engin Kıyılar 
Genç ve değerli ~airlerimizden Sabih 

bzet Alaçam bu isimle bir tiir ki•abı 
bastırıp çıkarmııtır: içinde zevkle c -
kunacak güzel paıtjalar vardır, edebi -
yatla ilgili olanlara tavsiye ederiz. 

manevralarda bulunuyor. 

iı1anbul Btltdiq\'Si BugUn saat 

~ıhir1i·yatttosu 
14 de 

Çocuk Tiyatrosu 

111111\\\111111 
Gülmeyen Çocuk 

Yazan: M. Kemal 

111\!:;\\!ll 

Alqam saat 
20 de 

HULLECI 
Yazan: R~~t Nuri 

Gelecek hazidandaki tam kü -
sufu tetkik etmek için bütün Rus Y ,.ni Kültür 
yada mühim hazırlıklar yapılmak Ankarada bu aJ altında bir terbiye 
tadır. Karadenizden, Baykal gö _ mecmuası çıkmağa baılamııt:r. Mecmu· 

anın sahibi, terbiy.:dliğimizde t"serleri • 
lüne ve Büyük Okyanosa kadar le yer tutan Manisa saylavı Kazım Na. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaıı TURAN Ti,,atro.unda 

Bu gece saat 20,.10 ıt• 

yüz otuz kilometre genişliğinde mi Durudur. Ordtı saylavı St.lim Sırn 
bir sahada bulunan yerlerde kü - Tarcan, Afyon say:avı Haydın Çerçel, 
sufu görmek kabil olacaktır. Gü - kültür bakanlığı mektep müzeleri di -
neş etrafının fotograsifini almak rektörü tamail Hakkı, tik tedrisat ıube 

Gülme Komtuna 

Komedi 3 perde. 

Telefon: 22127 
Her taraf tramvay direktörlerinden Hıfzrrrahman Reşit, 

ve Aynştayn hadiselerini tetkik 
Fuat, Hayrullah daimi yazıcılanndan- ------------- -------------

etmek için şimdiden aletler hazır- dır. tık çıkan sayı.nnı gördük. içinde öğ 
Ianıyor. Ku··sufu berrak bı"r hava k Fransız tiqalrosu _ retmenlerimizin yararlanacağı ço özen· 
içinde görebilmek maksadile tay- li yazılar vardır. Bu ilmi ve mesleki mec HALK OPERETi 

ı 

~ 
' .. _ \ 

_,._ .: )~ 
''! ) .. ~ 

HALK OPERETi 

yareler son yüksekliklere kadar muayı bütün okullımmrza taniye ede • Bu akpm aaat 
çıkacaklardır. riz. 20,30 da 

Müracaat yeri: Ankarada Manlaa DENiZ HAVASI 
Küsuf un bütün hatlannı göst'j say lavı Kazım Naıni Duru. Büyük Operet 

ten iptidaı hesaplar hususi bro - ----- ------- ---Yazan: Yusuf Sı 
şiirler halinde neşredilmiştir. Bu Yurtdat! ruri. Müzik: Ka 
""*d Çocuğuna Bankada bir tasarruf he-
aa Üle ile uğraşmak için teşkil e- aabı açtır. Çocuğuna yapabileceğin en lo Kapoçelli 
auen komisyon küsufun tetkiki • büyük iyilik budur. Oite gilndilz açıkttı . .l' ıatJar: 35 - 50 

ni kolaylaştıracak bütün tedbirle- Uluıal Ekonomi ı:e ( - 60 - 75 - 100. Loca: 400 - 100 
re b8.§ vurmaktadır. Arttırma Kurumu Telefon: 41819 

( tJ ıtyanı 1 incide) 

Ankette fikirler, sahip· 
lerinin dütünceleridir; konuttu -
ğumuz kimseler arasında eserle -
rin kültür bakanlığı talim ve ter • 
biye heyeti tarafından seçilmeıi 
lazım geldiğini söyliyenler oldu -
ğu gibi bakanlık memurlarının bu 
ite kanttırılmamaıı noktai nazarı
nı öne sürenler de olmutlur. Bugün 
sözlerini koyduğumuz iki muhar • 
rir de ayrı dütüncededirler. Tür • 
lü mütaleaları bir sütunda topla -
yıp ortaya koymakta itin en iyi 
tekilde yapılmaıını temine hizmet 
teklinde bir fayda umuyoı-uz. 

l•tanbul Oniver•itesi tıb tarihi 
ve deontoloji doçenti doktor A. 
Süheyl O nver ıunları söylemi§ tir: 

- Bence çıkarılan kitaplardan 
kültür bakanlığı kendi elindeki 
müaeeaeler adedince muayyen 
nisbette satm almalıdır. Zaten sa 
tm abrken nasıl oluna bir seçim 
yapacaktır. Kitaplan smıflara a· 
yırarak mükafat vermek U1Ulü de 
tatbik olunabilirse de kitaplar bu 
maksatla yazılmadıiı için bazı 
kantıklıkları mucip olabilir. 

KültÜr bak•nlıiı satm aldıiı 
kitaplan kütüphanelere, mektep 
kütüphanelerine taksim ve tevzi 
eder, bu arada çok beğenilen e • 
serlere mükafat vermek doğru -
dur. Mükifat alamıyaca:k olanla· 
rm serlerinden almak onlara en 
büyük ,.rdmıdır.,, 

Muharrir Omer Riza D_pğrul 
da ıunları •öylemiftir: 

- Bir eıer telif etme1' o • 
dair bir kütphane sahibi o 
demektir. O kütüphane iee 
göre en az bin liraya mal olur. 
kütüphaneyi edimnek bizim • 
çok güçtür. Kazandığımız pa 

dan bütçemizden her ay ·· 
yirmi bet kitap parası ayırmak 
kinı bile yoktur. ilk önce J9P 
cak it telif hareketinin aeviy 

yükıeltme çarelerini buıwu..-ıı 

Bu da, evveli böyle müellifi 
mizin ihtiyacını tatmin edecek 
li bir kütüphanenin temini ile 
lur. 

Bu kütüphanede büyük d ·· 
ilim kitaplarmı bulmalıyız. a.
ce müelliflere para verileceii 
de ayrılan tahsisat böyle bir 
sarf edilirse, daha çok yerinde O 

lur. Her telifi kendi kuvveti 
özü yürütür, eıerin batka teye 
tiyacı yoktur. Ayn9tayn'in bir 
malrk kitabını dünyada sekiz 1'i 
ti anlıyordu; böyle olduğu 

en çok ıatrlan kitap o ol 
Bu ilim otoritesine kartı i~ 
nn saygıaının tezahürüdür. • 
eser her zaman kendini aa 
bakanlık parasını öteki ite 
sın. 

lntallah ileride fen, iJiaı,._! 
debiyat vadisinde yazılacak r 
yük eıer sahiplerine amıznı 
bir ıervet temin edecek ff 
müıki.f atları vakfedecek ad 
bizde de çıkar ve mü~llifleri 
gin ederler! 



~------------------------------------------.--------,--------------~ Rasputin 
Nası öldürühnüştü? 

lngiliz Dışbakanı, sefih papasın 
nasıl öldürüldüğünü anlatıyor 

( Kırkından Sonra ) 
'Hocoz dansı ıı i~zanı Teneşir Paklar ıı 

(Atalar sözUl 

~ra~sa~ın bazı taraflarında Yazan: Sermet Muhtar Alus 
garıp bır adet vardır. Bunun adı- •..•••••• ·············:ı:····· ................................. !j 

l'"l ~~ndan yirmi yıl önce öldü
k~ nıuf ol<Jn "Raspotin,, isminde
i 1

• Rua pf pa;.;mn ismi11i her kes 
~ıtnıiıtit'. Bu papas o zamanlar 
l \Uya çariçesini n himayesinde o
llarak aaraya nüfuz etmiş, tesirli 
/fesleriyle hastalıkları geçiriyor 
f'~e . töhret almıştı. Cahil ve se-
11 hır adamdı. Rusyada ileri ge
lc~nler buna karşı şiddeali bir 
'lın besliy<!'llardı. Nihayet Prens 
h uaupof'un evinde katledildi . Eu 
h~\'~dist ilk olar.tk lngiltereye 
ıldıren Sir Samuel Hoardır. Son 

kanıanlarda lngilterenin dış ba
~nı olan bu zat umumi harpte 

~ıı~i bir vazife ile Rusyaya gön-
erıleın bir heyette aza idi. Bir 

lnüddet sonra o heyetin reisliğine 
aeç.ıniıti. Şimdi bu sefih papazın 
lle suretle öldürüldüğiine dair ha
lıraaını neşretmiştir. 

Bunu kısaca alıyoruz: 
11 1919 yılı birinci kanununun 

1011 günü sabahleyin Rapostin Pet 
10iratta hususi bir evde öldürül· 
"!iittü. Bunu o ak§am Londraya 
fılreli bir telgrafla bildirdim. Bu 
qcfam benimle de görüşmek iste-
';i.fti. Kendisine randevü verdim. 

Qhat sonra vazgeçtim. Çünkü 
Itrıı~a gazetelerde bu havadisin 
fayi olduğunu gördüm. imparato
run gözdesi olan bir adamla gö • 
riiımemin ba§ka manalara atf e -
~ilmerinden korkmuştum. Raspc-
t.11, aefih demektir. Bu ad, papaza 
doğduğu kasaba ahalisi tarafın • 
dqn verilmi~ti. Sebebi de türlü tür
lii •elahetlerde bulunmuş olma
·Jlydı. 1915 te Çariçe Lehistan sa· 

·•J'ıcıyuıcLa iken, bu adamın §İla ve • 
~ci hassalara malik olduğu tec -
1iibe ile anlCl§ılmıt ve bunun üze
~İne ıaraya nüfuz ederek Rusyayı 
ldare etmeğe başlamışhr. Bu za -
"1andan itibaren yaptığı rezalet -
leri, yürüdiiğü yolları kaplıyan la
cicrları anlatmak için Düma gibı 
tomanlar vazmak lazımdır. 

Rcupoiin bir defa Sibiryada 
l>ir köylü lzızına taarruz etmiş L'e 
htz tarafından yaralanmıştır. ikin
ci def cuında Kiyef te bir papaz 
kendiıini szkııtırmışsa da kuvvetli 
kolları ve yetişen imdat sayesinde 
41.rrtulmu§tur. Bir üçüncüsünde 
lletrogradın bir kahvesinde, polis 
hafiyeleri arasında bulunan akra
bcrları vak!inde yeti§tikleri için 
~bitler tarafından öldürülmek -
;en kurtulmu§lur. Gazeteler bun -
flrdan bahsedemezlerdi. Çünkii 
~Qıpotin adını ağzına alandan uç 
0İn ruble ceza alınıyordu. Huı:usi 
l>oliıler ge'e gündüz onu muhafaf' ediyorlardı. Bir de/asır.da p:> -
,'~leri bu vazifeden çıkaran Dahi
f,Ye nazırı istila etmek (?) mer. -
llriyetinde bulundu. 

C Birincikanun yirmi doku_zuncu 
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mü§, fakat Prens bu vazifeyi ken
di üzerine almı§tır.,, 

Sir Samuel Hou Sonkanunun 
ikinci günü bu raporu yazmı§tır: 

"Kati mrette önrendiğime gö
re Raspotinin cesedi Neva nehrin· 
de Petrovski köprüsüne yakın bir 
yerde bulunmu§tur. Yüzde açda~ 
bir delik üzerinde bazı izler gö -
rülmüştür. Bu izlerin kasden bıra
kıldığı zannediliyor. Papazın ot,,.. 
mobilde öldürüldüğünü söyliyen -
ler varsa da bu doğru değildir. 
Prens Yusupol'un evinden birçok 
tabanca sealeri iıitilmifti. Odanın 
bir camı kırılmıı, avluda bir kö • 
pek öldürülmüştü. Pek erkenden 
altı kişi örtülmüı bir ciımi tCJ§ıya· 
rak evden çıkmış ve bunu bir oto
mobile yerleştirmiflerdi. 

Sabah .ıaat üç buçukta Gener!:'l 
ünilormasını giymif olan bir a -
dam, Prensin evi ör.ünde nöbf.'t 
bekliyen polisi içeriye davet ede -
rek "Beni tanıyor musun?,, de -
mi§, polis dikkatle baktıktan aon
ra "Hayır!,, cevabını vermiştir. 
Bunun üzerine general ıu ıuali 
sormuı: 

- Vatanını sever miıin? 
-Elbette! 
- Ôyle ise Raspotin öldürül-

müştür, haber verebilirsiniz. 
Biraz sonra bir otomobil evden 

ayrılmıı ve bir daha gelmemi§t:r. 
Poliı bir iki dakika düıünmÜ§ t•e 
en yakın polu merkezine gidi.p 
haber vermiftir. Gene sabah er -
henden meçhul bir adam Adliye 
bakanına telefonla §Unları söyle -
mittir: 

- Raspotin ölJürülmüıtür. C,.. 
sedini adalar yakınında arayabi -
lirsiniz. 

Bunlardan ıonra iki hakim 
Prenı Yusupol'un evine giderek 
ara§tırmalarda bulunmu§, yalnız 
kapı önünde tel§ üzerinde bir iki 
kan lekesi görmÜ§ ve dikkatle bıı 
kanları kaldırmıılardır. 

danıı ıöyle olur: Köylerde yCJ§la
rı evlenme çağına e-irmif olan 
genç kızlar bir gün toplanır, bir 
daire teşkil ederek oturtulur. Her 
bir kızın ayağı ucuna bir buğday 
yığını konur. Sonra bir horoz alı
nır, getirilir, kızların teıkil ettik
leri dairenin ortaıına konur. Ho
rozun ba§ı dönünceye kadar çev
rilir. Nihayet kendi haline bırakı
lır. 

Horoz aklını bCJ§ına toplayıp 

da etrafında buğday }tğınlarını 

görünce tabii yemek için ko§ar. 
Horoz iptida hangi kızın ayağının 
ucundaki buğday yığınına koş -
muı i•e o yıl köy ahalisi o kızı ev
lendirirler. 

Kıskançlık 
ltalyada iki genç bir kıza Q§ık 

olmuılar. Kızı aralarında payla
ıamayınca bir ormana gidip •i -
lahsız düellö yapmağa, Jlani yum
ruk kuvvetiyle vuruımağa karar 
oermiıler. 

Kız spor düellösünden aonra 
gelecek, galip gelen tarafa puse 
verecekmif. Halbuki kız gelmif, 
görmÜ§ ki, gençlerin ikiıi birden 
yere cansız olarak düımüıler ! 

Ru saatte mi? 
Evine sabaha karıı gelmifti. 

Karııı büyük bir öfke ile karıııı
na çıkh, bağırmaya baıladı: 

- Bu ne rezalet! insan evine 
bu saatte mi gelir? 

- Kızma karıcığım, ne yapa
yım? Her far41. dol tım, girip 
oturacak açık' l:Jir 'kahve bulama
dım da .•. 

Niçin avlıyorlar? 
Annesiyle babası kurt avın

dan bahsederken küçük çocuk 
alaka ile dinliyordu. Nihayet sor
du: Prens kendilerine izahat ver -

mif, Grandük Dimitrinin, üzerine - Baba, kurtları niçin avlıyor-
salan bir köpeği öldürdüğünü sÖ)'"' lar? 
lemi§tir. Hakimler bir hata yap· - Koyunları öldürürler de an-
mamak için hemen Adliye bakan- d an. 
lığına gidip bakana işi anlatmış· - Ôyle ise kasapları neden 
lardır. Fakat bu sırada prens de l l ~ 
gelmi§, doğruca bakanın yanına _a_v_am __ ıy_o_r_ar_. _______ _ 
gitmi§, ba§bCJ§a konuımu§lardır. 
Prens çıkı" gittikten ıonra bak:ın I' Bilir misiniz? -, 
hakimlere "Prens bana her şe)•i Dünkü Sayımızda aorduklanmız ve 
söyledi. Mesele bir köpeğin ölm-e- cevaplan: 
sinden ibarettir,, demiftir. 1 - Amerika hangi tarihte kc§-

Bunlar olup bittikten sonra a • !edildi? 
ra.~tırmalara ba1lanıldı. Ancak - 1485 de. 
p;;zartesi günü buz alhnda bir fe- 2 - Türkçe ilk çıkan gazetenin 
yin bulunduğu görüldü ve güçlü1-:.- adx nedir, ne vakit çıktı? 
le çıkarıldı. Bu, papazın cesedi idi. - Takvimi va1cayi 1831 de. 
Yüzünün bir taralı derin bir yara 
almıştı. Ceset bir kamyona kon"
rak askeri hastahaneye ıevkolun
du. Fakat Adliye bakanının emri 
üzerine oraya götürülmeyip Şest
minski' nin evine nakledildi. 

3 - Yıldırım telgraflarının keli
mesi kaç kuruştur? 

- 12,5 kunıı. 
4 - !stanbulun mesahası kaç ki· 

lometre murabbaıdır? 

Olur adam değilsin ... 
Beyoğlunu bilİnek mutlaka fikri 

fasitten ileri gelmeza a mübarek .• 

Doktor Horasancıyan (F eılisi) ve Zambako 
Esseyid, iliştiği sandalyede bo- Horasancıyanm yerini tarife ko • 

yuna kalkıp kalkıp yerle beraber ~11lmuştu: 
temennah ederek, - Zambakonun reçetesini al-

- Hakkı alileriniz var efen - dınrz, arabalara bindiniz. Geldi • 
dim !.. Pek doğru buyuruluyor e - ğiniz yoldan gerisin geriye dönün. 
fendim !.. Hayhay, eslem ve er - Demin banker Zaıifinin evini söy
cah tarik bu!.. Diye baş sallarken Iemedi miydi? O sırayı takib e -
Nazrr Paşa adeta emıi vermişti: din; gidin gidin. Sağa düşen in • 

- Durma, haydi şimdıi evine giliz sefareti · duvarının karşısın· 
git. Kerime yataktan çıktı ya; ma· da, sefer tasma benziyen, dar, 
mafih gene iyice sarıp sarmalat. kargir hane. Bunun da kaprsında 
Sırtına bir iki hırka, omuzuna yün öbürü gibi pirinç levha mevcut 
atkı, dizlerine küçükçe ibr batta - ve üstünde hattı Fransevi ile Ho· 
niye. Bir kapalı arabaya koyup:.. rasancıyan ismi muharrerdir. 
Aman arabanın camlarına dikkat Ve neticeyi bağlamıştı: . 
çoğu kırıktır ... EYet, bir kupaya - Göreyim seni Hacnn, bu • 
koyup doğru Beyoğluna çeh-tir !.. günden tezi yok, dediklerimi bir 

Cihat müdürü: (Emredersi - bir yap. Hayır haber getir, beni 
niz !... Başüstüne ! .. ) diye kafa merakta bırakma. Senin kızın be· 
sallarken Paşa gidilecek yeri ta.. nim kızım demektir. Oyuncak de
rif ediyordu: ğil, bir civanın hayat memat me-

-Beyoğlu Cadrleikebiri ma - selesi... Ha unutma, Horasancının 
lfun... vrz:ıtası da iki mecit !... 

Hacı Bey bu sefer baş oynat - Odadan çıkmağa hazırlanan 
mamıştr. Dana Bey,önünü kavuşturarak kan 

- Canım Beyoğlunu bilmiyor dilliyi savururken Nazır yanına se 
musun? ğirtti. Buruk bir yüzle ağzını ku • 

- Sora sora Bağdat bulunur lağrna uzattı: 
Paşam! ~ - Zafiyet, afkrüddem bilhas-

Nazır kahkahasını tutamamış· sa genç kısmı için tehlikei uzına • 
tı : dır. Dilimi merkep arısı soksun, 

- E olur adam ·değilsin, ömür- ince hastalık denilen mel'un ku • 
sün!... Beyoğluna gitmek, Caddei drumunu batelgraf bildirmez. Ne
kebiri bilmek mutlaka fikri fasit- hafet benziye benziye maazallali 
ten ileri gelmeza a mübarek!.. bir felaketi dai olabilir! .. 

Bolkahkahları attıktan sonra Esseyid, beynine sopa yemiş 
sadede geldi: gibi boynu omuzlarının içine kı • 

- Araba ile gideceğinize na· sık, kanburu çıkık, soluğunu güç 
zaran köpıiiyü, Karaköyü, Voy - alırken mırıldanmadaydı: 
vada yokuşunu, Altıncı C.aireye - "Benziye benziye yaz, ben- · 

Uma günü akşamındanberı Ras -
l>otin ortadan kaybolmugtu. Ôğ -
'e11diğime göre papaz o ak§am bir 
~qbit ile birlikte otomobile bine - -------------
'ek evinden çıkmış. Prens Yusu -
~l'un bir ziyafeti vardı. Bir ya -

- 5482. 
5 - "Tetkik ve tetebbua tahsis 

edilmiyen hayat yaşanmaya değ

mez.,, sözünü kim söyledi? 

dayanan mezarlık arasını geçtik - ziye benziye kış olur.,, ... - · 

llt iki büyiik dük bu ziyafete da
~~.tli idi. Eı·fesi ak~am da <?ran -
.~k Dirnitri Grandüşes Elızabt-?-

fırı ' d b. • •arayındaki apartımanın a ır 

h:Yafet tertip etti. Bu Pazar ~.ab~-
1:1 •aat yedi buçuğa kadar surdu. 
a" %iyafette Raspotin de vardı. 
p ~rlqrının sözlerine bı.;kılırsa pa- ~ 
el~~ bir odaya götüriilmüş ve ken
l)~111e İntihar etmesi söylenmiştir. 
it ıfer rivayetlere göre saat ikide 
'ncl' · • k · · f • 

11 b·ıtını müdafaa etme ıçın e.ı-

~~ ır tabanca verilmi~tir. Fakat 
-' ~rtıi f 'ki ··1a ·· " ld ·· ~ ·· yolun -'«Qcl ı r o. nru ugu 
bil ır. Papazın cesedi bir otomc • 
le,~ konarak denize, yahr.:t nehir-

Crı. birine atılmıştır. 
elti.it ~ile ıöylendiğine göre Gran -
Sop ile Prens Yusupof aralarındtJ 
f::ra:!,~•flar, Raspotini öldürmek 

•ıl, Dimitrinin payına düf -

Balkan antantı 
- Eflatun. 

E1-(onomi konseyi YENi SORGULARIMIZ 

toptanıyor t - Çırağan sarayı ne vakit yan-
dı? 

Bükreş, 14 (A.A.) - Balkan 2 - Bir kilometre kaç metredir? 
Antantı Ekonomi Koıueyi, 17 i ~ 3 - Dürbün ne vakit icat edildi? 
kincikanunda Bükreşte toplana - 4 - Medeni kanun ne vakit kabul 
caktır. Müzakerat ruznamesinde edildi? 
yalnız genel ekonomik aiyasa me· S - Topuzlu bendini kim yaptır-

seleleri değil, ayni zamanda Bal• .._m•x•ş•tı•?-------.... --_. 
kan memleketleri araımdaki mü -
badeleleri alakadar eden mesele· 
ler de vardır. 

Müzakelerein mevzuunu te~kil 
edecek olan meseleler, şunlardır: 

1 - Romanya, Türkiye, Yuna
nistan ve Yugoslavya arasında em
tia mübadelelerini arttırmağa ma

f 

tuf iktısadi bir plan tanziımi. 
2 - Demiryolları idarelerinin 

tefriki mesaisi, 
3 - Balkan Antantı azasından 

olan memleketler arasında mun .. 
tazam hava münakalatı vücude ge 
tirilmesi, 

4 - TW"izm için kolaylıklar. 

ten sonra Kabristan caddesinden "" "" "" 
Tepebaşmdan, İngiliz sefaretha - Hacl.: Dana o akşam eve yüre • 
nesinin ve banker Zarifinin evi - ğinde bir pençe, nefesinde bir dar
nin önünden Beyoğlu Caddeike - Irkla dönmüştü. Gözlerinin kızın. 
birince çıktınız. Taksime, yani ile- dan ayııımyordu. Onu balınuınu 
ri doğru yürüyün. Solda Abraham sarısı renginde ve balmumu gibi 
Paşanın evi. Orada durun, cadde- erimi~ gördükçe, Nazırın ağzın • 
nin sağındaki dar sokağa saprn. dan kaçırdığı ince hastalık sözü 
Yol bozuktur, arabacı mırın kırın kulaklarında çınlıyor, içini cız l!IZ 

eder amma biraz betelmeli. Köşe- cızlatıyordu. Ağzını açıp bir ke • 
den 350, 400 zira mimari kadar lime söyliyecek, (yahu, bana kah
ayrıldııktan sonra solda beyaz ba· ve!) diyecek kudreti yoktu. 
danalı, demir kapılı bina. Kapı- -Biraz rahatsızım! diyebildi; 
daki pirinç levhada efrenç hattile odasına çekildi. O akşam yemeğe 
doktor Zambako da yazılıdır. Hoş inemedi. 
oralarda kime sorsanız gösterira.. - Bir bardak şekeri az limo
Vızıtayı unutmayım, iki mecidi - nata ile yaran dilim ekmek!.· de
yedir. di. Limonatayı içti; iki lokma ek-

Nazır Paşa bir cigara yakıp, meği ağzına zor sokabildi.. Ken. 
bir dıe müdüre uzatıp şimdi de dini yatağına attı. '(Arkası var). ,,, 
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19, haberler, 19.I 5 muhtelif plakiar. 
20 Sonat - Beethoven - viy:.lonsel ve 
piyano (pllk). 20,30 stüdyo -:az tango 
ve orkestra grupları. 21.35 hon haber
ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajan -
sınınn gazetelere mahııus havaJis servi 
ai verilecektir. 

Büyük muharrir J. F. nin ha - miyordun. Sen henimle yaşamak
yatının bütün huhralarrnc ke::n11.1 la zeka ve irfan sahibi oldun. Ya-ı 
elile yazıp neşretmesi, edebi oir zr yazmayı öğrnndin. Zaf ıma ge -
hatıra idi. Kendisi edebi~at aıe - lince, beni zafa uğratan yal.mz 
minin kuvvetli oir siması ~di. E - sendin. Sonra bmıim kudretim, ~e
serleri ve ş(t\hreti, memleket sınır- nin anlryacağrn kudret değildir. Bu 
larmı aşmıştı. l\Iuharririn zekası - kudret san'at kudretiydi. Herkes1 .. -----.,..C&-rp.•ın•ba--. .. P•er,.·-0•m•be-ııjı 
m, kudretini takdir etmiyen yıık- bende kudret gördüğüne göre kud Takvim ıs II. KA.n 16 11. KA.nun 

tu. retli olduğumda şüphe yoktur. Sa- ~=====ı20 Şevval 1 şevval 

Muharririn natıratr basıldık - na şunu haber vereyim. Huyu, se
dan sonra boşadığı karısı ken<H - nin huyuna hiç benzemiyen hiı 
sine şu rnektubn yazdı: kadınla evleniyorum. Bahtiya -

"Hatıratımzı dikkatle okuduın. rım.,, 

GUn dofuıu 
Gün b&tıtı 
Sabah na.nıa:ı:1 
Oğle namazı 

lkindi namazı 
A.kşa.n:ı nama21 
Yatıı nama:tı 

tmsak 
Y1lm geçen J1lnlorl 
Yıln> katan günleri 

7 24 7,2:l 
1704 17_0;; 
6,15 6 I o 

1224 l~ 2+ 
14.49 f4,50 
17,04 17.05 
1841 !8,42 
5::!8 538 

1 ti 16 
351 350 

Sizi muvaffak:yetinizde:n dolCJyı Bu mektupla~madan beş yıl 
kutlulamayı bir vazife tanıyorum. sonra büyük muharrir J. F. vefat 
Fakat benden br.ıhsederke!l benim etti. Herkes büyük bir adamm öl

düğüne inanarak ağlanuştr. 1------.:....---:.---bir muharrire, biı' san'atkara; me
ziyetleri, liyakalleri tanıınıyan e
debi tereddiye b~ltan muhit içinde 
muvaffakiyete aoğru savaşa sa\ a
şa ilerliyen bir adama zevce ola -
nuyacağimı ank tıyorsun ! Ne gü-

Büyük ınuhaıriıin ölümünden 
iki yıl sonra ilk karısı, ikinci ka - • B O~ SA • 
rrsından bir mektup aldı. 1kinci ~~~- 14·1 • 936 - -
bayan birincisile görüşmek isti -
yordu. Görüştüler. !kincisi anlat -
tr: 

- Kocamın evrakını karıştrrı -
yordum. Sizin de bir mektubunuz 
elime geçti. Çok mühim bir nv~k
tup ! 

- Hangi bakımdan mühim? 
- Hakikati çok iyi tasvir et -

mek b~krmmdan .. 

ünç sözler !Zaten edip geçinen in 
sanların hemen hepsi de birer ko
mik, birer palyaco kadaı güHinç 
olurlar. Sizin ne kadar boş, ne ka
dar hiç, ne kadar zayıf kimseler 
olduğunuzu ancak karılarınız bi -
lir. Başkaları si dn ya1mz kitap:a
rrmzr okur; ku"dretinizacn, cesa -
retinizden bahseden sütunlar do · - Fa kat bu hakikate kimseyi 
lusu )•azılar yazılır; münekkitler inandıramayız! 
sizin tahlil kudretinizden, san'ate - Güçtür. Çünkü J. F. karnk -
karşı hakimjyetinizaen uzunu - t erleri çok iyi tahlil ettiği halde 
zadıya balısedcr!cr. Bütün b ir ne- kendi karakterinin farkında de -
sil, hayat felsefesini sizin eserle - ğildi .. Öldüğü zaman büyük Ye 
rinizden çık,mn:.!ğa çalışrr, fakat kudretli bir adam olduğuna ka -
bunların biri de dünyanın en za - nidi. Onun iç y~~'.lünü bir sen, bir 
yıf nıahlUklan olduğunuzu aklm- ben biljyoruz .. 
dı:ırı geçirme~. Ayol \mvvet1"; kud-·--~Evet, herkes onu çok kuv · 
retli a<lam dem{?-ğe kimin dili va - vetli bir adam sanıyor. Herkes o
rıyor? Dakika başında bir hasta - nun söylemek istediği her sözü a· 
hğa yakalanmak vehmile tiril ti · teşten bir kalemle yazdığına iı.a
ril titriyen, eserlerinin tenkitleri - nıyor. 

ni okurken imbhana ~iren biı' _ Hala da herkes bu fikirde. 
genç krz heyecan ve sir.ir1i1iğile Halbuki bütün o ateşli yazılar, 
nöbetler geçiren: münekkitleiin maskelenmiş bir korkunun eseri 
ağzından bir tek itiraz işitse bnh · idi. 
randan buhrana uğrayan sen de - _ Evet. ben de bunu anlamı~ -

tını .. 
.y. :[. J(.. 

Muhavere buraya kad3r ilerle

1 t!u.alıırında yıldır ~ftrt-lli 11lımJaı, nu 

1 

rlrıdıı muame-lrı cör .. nlncılı. ll:ık11mlıu ~ 

ıı ""pıtnıo ıaallt flyallarıda. 
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• l'lnvor) ıış. - • MatJrid 
• Puls t67. - • Berlto 

~4 _ ı 

17 - 1 

• Mlltno I~". - • Vat$ovı ~4. -
• Rrllbe 6f, - ., Budapeştr !i6 -
1t Atlrıa ~4 - • Hükres 
• r,neYH d4 - • Belgrıd .-4. -

I 
• Sofya !4 - • Yokohıına S~. - \ 
• Amıardı,. tı;• , - • Altın "49 - 1 
• Praı 96 - • !\1ecld:yt 4l ~o 1 

• Stokho' m 3 1, - · • Rııılcııoı !3~ -

---- Çekl'!r ---
:>.ı.ı > 1 I • l.oodra 

• ~eYyor • 

• ra L 
* Miltnıı 

t>9 f,- • Sto\:hl n 

o.1o :n • \'lya& 
ı2.0f> ~ :'olıdrld 

9.912!> • rerlln 

4, '>'34' ~ 

5.8HI ' 

l,9<<ı• 

• flrül;se 4.709~ • Vıl'$OTI • 4,tl 4· 
• A<ln~ · 4 'l6tı! • Budıpeşr' .f, • I ~8 
• CenevH 1.4454 • Bükres ffl8.'!735 
* Sory4 64,S lb~ • DelR"rad ;ı4 , q., 

• Amıterdım t. 1711 • Yokohıma 
• \''•" IC>,.06~ • lloloı\lovı 

~--ES HA M 1 
' 

ı, Banku 9.60 - franıvav 9.- il 

I Anadolı• 'J9,10 • :;~mento •~ lfl.75 
.• Reıı 'l t7~ Cnyoo De!. -.-· 1 
1 "tr. llıyrıye ıs. - ~·ırk ne~. -. - 1 

crkcı Bıd:ası ıo O• nıtyı -. -
. sıınrtJ -,00 ~·ark m. ec~ı -.-
omootı ıt, reıeroo -.-
!stlkraz!ar - tahvlller-

+ ı 93JTürk Bor. I ~.90 Elektrik -. - ı· 
,. il 21 00 rramvn 31,70 
~ . . ili 21.10 Rıhtım il -
lstllrlııOıhlll 1 99 - • Anadolu 1 41 ~~ 
trıaııt lstllrrnı 9~.- • Aıııdolu il 41,4S 
ıots A ~ı ıo. A ııadolu ııı '·"o 

• Sıvas-Frzurıım 9~. • \rlümusıı A 4t.QO 

ğil misin? Ben ~ıüti.in bu s:ralar -
da sana ynrdım ettim. Seı~ yok.:.u l 
iken bütün varnm yoğumu san::ı 

yefdit-dim. Bütiir: düşüncen, bütün 
dileğin herkesin senden ·:-ahs~t · 
ınesi, şöhretinin her muh:tte c;m 
çın ötmesi idi. Ne yazık ki seni 
beğenenlerin içinde senin ne bi -
çim adam, ne h1~dperest: :ıe çin ~ 
gene ruhlu, ne zayıf bir in!!an eıl -
duğunu bilen yok. Bumır.h beıa -
ber kadın okuyueular arasında se
ni seven, hatta karın olır.ak isti -
yenler belki de ~Jktur. Faırnt bun
lanıı biri de 8aıı:ı yar olmryacak · 
trr. Aleyhte yazdığın yazrlar:ı rağ 
men sana karşı bir söz sJylemi -
yor, yalnız ar:ı s:ra h:ıkik:ıti yaz · 
nıudrğma mütee~sir oluyorum!,. 

dikten sonra ikinci bayan asıl bah :,t;;;;;;;;;;;;:;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;m;;;;:: 

B~iyük muha.Tir bu mektuba 
şu cevabı verdi: 

"Bo~~mmamış olsaydıl: birlik -
te geçireceğimiz yıllar hiç şüphe 
yok ki bana hayatıma mal olacak
tı. Senin huyunu biraz gec: anla -
dmı. Sen eline geçen erkeğin mad 
di, manevi bUtün kuvvele!·ini ke -
mirmek istiyen bir cadısın birlikte 
ya~adığımız zaman, kendi nefsi -
me kan51 hissett10ın inancı öldür
mek i~ir.ı clinClen geleni yaptın. 
1\foyaffak olamayınca son mek -
tubunla talihini 1:-ir daha tecrübe 
etmek istedin. Fakat yine muvaf
:fak olamadın VI! yine muvaf~ak 
ohınıyacaksm. Fakirliğim sıra -
~rnda hana hütün serveti!,; yedir-. ~ 

c1i·l-ini sövlüvor::-un. Fakat giinti.n .. . "' ... 

Jı:rinC:e nıu·:lffak olacağu:;ı bil -

se girmişti: 
Zahire satışı - Kocamın sizinle ~eçirdiği 

devreye ait evrakı veya mektup _ ı1-h-tan_bul_t_ıear-et-ve-zaıı-ır_e_bo_ra.qıo __ da_dÜI'l-ı 
ları yok mu? muamele cören (kilo) ıuddeler: 

Birinci bayarnn bakışları kes- Kf. P. Kf. P. 
Nev'i: En az En çok 

kinleşti: 
- Neden soruyorsunuz? 
- Çünkü artık hakikati yazma 

nın sırası geldi. 
Bil'inci bayan sordu: 

- Fakat siz muharrir misiniz? 
- Hayır! Fakat kocamın asıl 

karakterini tahlil edebileceğimi sa 
niyonım. Sizin .vardımmızı rica e
diyorum. 

Birinci bayan : 
- Affedersiniz, dedi, fakat ko 

Buğday (yumu~ak) 8 
,, (ıert) 6,31 6,37 J/2 
,, (kızılca) 7,S 

Arpa (yemlik) 4,35 
Çavdar 5,15 
Mısır (beyu) 5.15 

,, ( s.an) 5,2S 
Suaam 17,10 
Keten tohumu 8 
T.iftik (Kastamonu) 78 

,, (mal) 62,16 
Peynir (beyaz) 19,15 
Katar 45 

68,26 
23,21 
46 

canım benimle geçen gönlerini '---------------
kendim yazıyorum . Kiralık ev 

- O halde eserinize vereceği -
• 4 oda mutfak, terkos, elektrik ve bah-

niz ismi sora bitir miyim? tkim.z çe. Türbe :Boyacı Ahmet ııokak No. Hl 
de eserlerimize ayni adr verelim. (V. No. 12654) 

Birinci bayan razı oldu ve ese- ------------
rini.r:ı adını bildirdi. 

İkinci bayan ayrıldıktan sonra 
evine gidip eserini neşretmeyi de
ruhte eden müessese müdürüne şu 
mektubu yazdı: 

"Zevcimin birinci karısr da, 
kendisi hakkında bir eser yazaca -
ğım söyledi. Eserini ne zaman n~şl 
redeceğini anhyamadım. Onun ı· 
çin eserimi çarçabuk neşretmek 
lazım geliyor. Zevcimin biri~ci 
karısı eserine "Bir hiç olan adam" 

adrnr verecektir. Eeserimin adı cie
ğişmesin ve yine "J. F. nin ev .ha
yatı" adını taşısın! Fakat sül"at 
gerek!,, 

!ki kadın biribirleriJe yanş e -
diyorken büyük muharrir, heykel
ler ve abidelerlt süslenen meza -
nnda uyuyor ve sıntryordtt ! ikisi 
de büyük muharririn sırtından şöh 
ret ve servet dilendiklerinin far -
kında değillerdi l · 

Yazan : A. C. 

Utancından ne yapacağını 

bilemedi. Kekelemeğe baş1fl.dı. 
Samime onun bu haline pek ac:rlr. 
Tavrını değiştirdi, Feridin yanak
larım okşadı, onu yanm:ı otu~a" 
rak dedi ki: 

"- Sen üzülme. Şaka yap1 -
yorum. Mektubu göndermediğ!n • 
den dolayı bilsen ne kadar mem -
nunum, ne kadar sana müteşe!;ki
rim. Fakat, senin böyle bir hare
kete nasıl cesaret ettiğini yjne ~il
mek isterim. Anlat bakalım, bu
nu niçin böyle yaptm?H 

Samime bunları söylerken ~o
lunu oğlanın boynuna doladı. Fe
ridin yanakları ateş gibi yanıyor
du, elleri asabiyetten, heyec:ır. -
dan mütemadiyen hareket ediy0r
du. 

Boy yaptıklanm anfo.tına~a 
başlaymcaya kadar arada.1 ept:y -
ce zaman geçti. Gözleri kadn~m 
crözlt-rine i1istikre tekrar tekuu h , • 

kızarıyor, §aşkmJrk içinde gülü · 
yordu. Onun bu hali Samimenin 
çok hoşuna gicUyordu. Ferit z:>r -
lukla nefes alabiliyordu. Gayet 
_güzel ve genç bir kadmh ya?'yn
na oturmak, onun kolunu omu~n
na dolanmış bir halde görmek eğ
lana nefesdarlığr veriyordu. 

Ferit niha~'et yaptıklarım an -
latınağa başlayabildi: 

''- Mektubu bana verdiğ;I"İ7 
zaman-,, 

Samime giilr?rek sözünü kes · 
ti: 

"- Bana so!-:. diye hitap et!, 
nedi. 

"- Cesaıct edemiyorum.,, 
" o· l . ' - ıyece <sın.,, 

"- Mc ktubu bana verdiğin -,, 
Ferit vine duı·du ve güldü. ~a

mimc de .. bu gülmeye iştin.k et'.i . 
Ferit, Saminıeye çapbnca bir 

nazar attıktan sonra söıüne de
vam etti: 

"- Mektubu bana verdiğin 2.!l· 

tnan ben sana - ben sana -,, 
"-Yine neden durdun? A'.Ja

drm? Anladım, ~en bana. sen ba
na aşıktın. Sonra ne oldu? 11 

"- Evet, size aşıktım. Onun 
için mektupta neler yazılı oldt~ · 
ğunu bilmek is~edim. H3.yrr, :.;_.,.. 
le değildi: Mektubu aldığım z:ı • 
man onu hemen post.aya vernıe 

mek, bir müddet yanımda sak! 't -

mak istedim. Çünkü k('ndi eHn1c 
yazdığın bir ml·ktubu koynumrla 
taşımaktan zevk alryorduın . Hu.: · 
buki bir müddet sonra onu v1! -
mz koynumda bşımağ·a kanaat et 
ınemeğe başladtm. İçinde ne 1 F:ı 
yazdığn da öğr~nmek istedim P
zun müddet kendimi bundan v:~z 
geçirtmeğe çalıştım. Nihayet <lt1 • 

rama<lım. Onu açıp okudum.,. 
"- Seni gidi .fena çocuk s2!'i' 

Direktörüne şikfıyet edeyim de c:~ · 

ıürsi.iıı.,, 

Ovl ~ k' ı · 1·1• col •"t' g ancıa ·ı çe nngen ı." ~ ... ... 
zail olmuştu. Vaziyetinden P. ·r.i r 
olan bir insan tavrile ba~mı s ıl -
ladıktan sonra Samimeye ctw:.:' 
verdi: 

"-Bunu yapmıyac3"ğma enıi -
nim. Mademki tarıştık. a~·am!"?:da 
ihtilaf kalmadı .. ,, 

Ferit bunu söyledikte?1 S'.'..•nr2 

tavrı birdenbire ciddile~~ ··. 1.'ecH 
ki: 

- "O mektubu okuyunca doğ
ru odana koştum, karııyı vurdum. 
Hiç seg çıkmadr. Ondan sonra he
men aşağıya indim. Yemek salo ·1 
nuna baktım. Orada dertli dertli 

Bölem: 34 

outramkta olduğunu gördüm. Bu· 
nun üzerine tekrar yukarıya çık .. 
trm. Bu katın hizmetçisinden seı"' 
vis anahtarım alarak odana gir .. 
dim. Kenddni öldürmek istediğini 
ö.~reneliden beri ne yapacağımı 
şa.şınmştrm. Odanda masanın ü • 
zerlnde kocana hitaben yazılmrŞ 
olan mektubu buldum. Onu da a
lıp okudum. ı 

Bu aralık saat on bir 0lmuştu. 
Benim servis zamamm bittiği i ;in 
çekilıneğe mecburdum. Odama 
gittim. Soyunm~.dan yatağmm u .. 
zandım. Maksadım herkes uyu • 
duktann sonra kalkmak ve giz1i• 
ce odaya kadar gelerek içerij''1 
gim1ek ve seni bu ölüm yolunu 
tutmaktan kurtarmaktı . Fak&t 
duyduğum heyecandan dolayı o 
kftd.:u· yorudmuşum ki uzanır u
zanmaz uyuya kalmışım.,, 

Samime oğlanın bu sözlerini 
büyük bir sevği ile dinliyor ve ko
lunu gittikçe daha ziyade sıkarak 
Fcric:ıi göğtüne doğru yaklaştın· 

~'ordu. Bav1n aıı 1atJ .klan şeyler 
ar asmda bir noktaya fazla ehent" 
nüyet verdiği iç;n ona sordu: 

- ' 'Beni nasıl kurtaracağını 
da biliyor muydun?,, ' 

- " Tabii biliyordum. Koca. 
r··ün burada neler yaptrğmı birkaç 
kelime ile sana anlatmış o1say • 
dım, eLette ölnıekten vaz geçer
din. O acom sen i.n bu kadar \Jü .. 
yük bir f edakarlrk ~'apmana layık 
değildir. ,, 

Samimenin gözleri faltaşı gi: 
bi açıldı: 

- "Ne diyorsun, Ferit? Kim 
layık değil, neden rn,yık değil.,' 

- "Kocan layık değil. Onun 
uğruna ölmen kadar büyük bir 
budalalık olamaz. Çünkü Sadi bey 
burada bulunduğu müddet zar • 
fında seni aldatmakla vakit ge .. 
çirdi.,, 

- "Anlıyamacmı. İzahat ver . ., 
- "Sana ben bunu daha Uk 

günü söylemeli idim. tık geldi -
ğin gün Sadi Beyin seyahate çık
tığım haber alıp ne kadar endişe
ye düştüğünü göıiince onun nasd 
bir adam olduğunu sana derhal 
anlatmam lazım gelirdi. Fakat, 
tabii cesaret edemedim. Biz he .. 
nüz pek genç ve tecrübesiziz am .. 
ma biz, daima görC:ri.iğümüzü, işit
tiğim izi kendimize saklamamı?., 

dedikodu yapmamamız şiddetle 
emredildiği için herşeyi görme .. 
mezliğe gelmeğe mecbur kalını· 

Sadi Bey senin geldiğin gün -
den bir gece evvel bir kadıınla be .. 
raberdi. Daha evvel o kadın Sadi 
Beyi sık sık ziyaret ediyordu. Sa .. 
di Bey benim vas~tamla ona bit 
iki defa mektup da yolladı· SôJl 
C:ıefasmda ko.:ası bana bol bahşi' 
vererek: "Kiminle seyahate <JJ k • 
tığımı kimseye söylemezsin <le~il 
mi?, dedi. Hain adam ! Hiç insall 
senin gibi güz2l bir kadını nI<la. • 
trr mr?,, 

Sanüuc derin bk düşüneer~ 
<lalC:ır. içinde bulunduğu kabüsltJ 
vaziyet birdenbire büsbütün ba~ 
ka bir şekil almıştı. Kocasında?1 
af dilemek mecburiyetinde ola11 

bir günahkar iken şimdi onds11 
• A • 

hesap sormağa hak kazanan ha 
kim vaziyetine girmişti. 

Samime bu ani değişikliğin ~ 
hep olduğu heyecan ile yerinde1' 
kalktı ve ocGnın i~inde dola.ştıı•" 
ğa .başladı .. 

( Arkcuıı var). 

.. 
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Afgan Hariciye 
Vezirinin beyanatı 

lzmirde bir hırsızın 
yaptığı cüretkirlık 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
Satın alınmasına lüzum hasıl olan 30000 metre tek nakilli ıahra 

kablosu açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 - Şubat - 936 ta• 
rihinde saat 15 de yapılacaktır Muhammen bedeli 640 liradır. lıtekll· 
lerin mezkur tarihe raıstlayan Cuma günü muayyen saate kadar 41 
liradan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz vezneaine teslim ede

rek alacakları makbuzlu ve fartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
Ankarada Posta T. T. U. M. Binasında aatınalma komiıvonuna mü· 
racaat etmeleri lazımd ı:r'. Bu baptaki tarlnameler Ankara.:fA Levazım 
Müdürlüğünden, Beyoğlunda Posta T. T. binasında Leva7ım Ayni• 

(Uıtganı 1 incide) 1 
Türk matbuatının kendisine 

ljrıı ıöıterdiii ali.kadan ve Türk 
• fan dostluğunun bakası için 

ICStterdilderi yardımdan dolayı 
.._mmiyet hiılerini ifade etmit 
•• cleıniftir ki: 
lı •'Anlıarcula yaptığım temaı -...,_ '°' memnunum. T emaı 
Wfllim 6iitiin devlet erkanı, her 
lllWi falaminlerin Ü•tünJe bir ıa -
~ gösterdiler. ismet lnönü, 
lrı eolUt Rüıtü Araı mümtaz cloıt. 
il..,. daima muhalaza edece -

fİ1'I Tirlı ricali araıındadırlar. 
Burma bilhcuıa Atatürlıüm -

le,. bWefmek iıterim. 
"Atdcıtürküm,, iliyorum. Çünük 
~ iruanlar ıadece bir milletin 
tl*fiJ, bütün bqeriyetin malıdır -
lcı1. Kaldı iri iki kardq millet olan 
1lirltlerle Alganlılar bütün değer
li DelılılMına miif terelren •alaip -
lirler. Ben Je bütün Alganlılar 
libi, 6iyiilı ıelten bah.ederken 
'' .. taliiriüm,, demeğe kendimi 
1'alrlı buluyorum.,, 

Ekaelanı Muhammed Han, 
IOrulacak ıuallere cevap vermeğ"! 
~il' oldujunu ıöylemiı ve Tür -
~Je, Afıan, İran ve Suriye arasın 
•- 8'Ulan tekarrür eden ademi 
lecavüz paktı etrafında demit!ir 
ld: 

"AlalıaJar dört devlet bu pak
fot esalarınJa tamamen mutabık 
,_,mqlardır. Ve pakt parale eclil
~r. lmZ4Uı bir zaman meıele
Iİ olan lnı pakt, dört memleket c.ı -
rtİllnJa eaaen doıtane olan mü -
.._.,,elleri büıbütün takviye ede
eelılir. Palıt imkan niıbetinJe ya
"- 6ir tarihte im:alanacalıhr. 
Nerede imzalanacafı henüz teıbit 
eiUmemlftir.,, 

Vezir, diier bir suale vecaben 
1\1 sözleri ıöylemİ§tİr: 

"Anlıorot/a ltİg 'İr ~y ina..ı... 
"'-m11hr. Türlı. Algan münaıe -
6ederi ,olı lıau11etli e•cular üzeri
,.. eacuen lıarulmuı bulunuyor. Bü 
lin 6u meumafın levkinde iki kar 
,., milletin mİİ§lerek doıtluğu var 
itr, Ôyle iri bu doıtluğun ıevkiyle 
idare edilen bütün iıler, yeni bir 
nizam oe i•tikamete muhtaç ol -
l'llaılııtan ~lr uzakhr. 

E.ıı.en .ayalaatimizin bir tek 
'-leli otmlır: KarJq Türkiyeıi 
.,_.., etmek, Atatürküme Pculi -
fllla1n11n selômlarını ve ıahıi hür-

met/erimi iblağ etmek, bunun ha- İzmir - Evvelki akşam bura -
ricinde, bütün temaılarım umumi da halkı heyecana düşüren bir 
mahiyette olacak ve her hangi hu- hadise olmuştur. Hadise Hayret
ıuıi bir ltedeli ihtiva etmiyec-.lı- tin adında bir hırsızla polisler a
tir. rasmda cereyan eden bir miisade-

Perıembe günü buradan ayrıla medir. Bir komiserin de yaralan -
cağım. Viyana, Pariı, Londra, Ce- masile neticelenen bu hadisenin 
nevre ve Moıkovaya gideceğim. 

yat muavin~iğinden parasız olarak verilir. (3709} (8037) 

Oradan Karlıpatla gidt.cefim. Stla. tafsilatı şudur: 
hi vaziyetimin icabettirdiği lıüç~k Hayrettin İzmir tüccarlarından 
bir iıtirahat de11reıintlen ıonra Davit'e bir tehdit mektubu gön -
memleketime dönecefim. AoJette dererek kendisinden 2800 lira pa
/ene Türk:yeden geçmek ve kar- ra istemiş, ve ayrıca bunu zabıta
cleı memlekette bir müddet dahtr 
kalmak emelincleyim. Fakat acele ya ihbar etmemesini bildirmiştir. 
çağırılırıam Moıkovadan dofruca Dndt, mektubu alınca polise 
Kabile dönmem mullf emeldir. ,, başvurarak meseleyi anlatmış, bu-

IRAN . AFGAN MONASE • mm üzerine polis de kendisini 
BETLERi cünnü meşhut halinde yakalamak 

lstanbul yedinci İcra mcm•ırluğun • 
dan: 

Mahcuz olup paıhya çevrilmesine ka
rar verilen manif:ııura eşyası 17-1-
936 tarihine tesadiıf eden cuma gimiı 
saat 9 dan 11 re kadar ikinci açık aı t -

tırma suretile kapalı çarşıda Yağlıl.çı

lar caddesinde 4 numaralı ;Jükka•ıda 

ikinci açık arttırmil . suretilc paraya 
çevrileceğinden tattı. olanların mah,,l -
tinde hazır bulun.ır.eık memuruna mü -

racaatları ilan olunur. (V. Ne. 126~6) 
Vezir, İran - Afgan münasebet üzere tertibat almıştır. 

leri ve Af ganiııtanın diğer devlet.. Bir hamala 2000 lira verilerek Yalova kazası h.;kimliğindeu: 
lerle münasebetleri hakkında so - köse başında beklemekte olan Yalovada orman mühendisi Sabit nez-
rulan bir .!uale de şu cevabı ver - H;yrcttine vermesi bildirilmiştir. dinde oturan Zeynt:p tarafından kocası 

Erkek ve Kadınlara 

KURTULUŞ 

Biçki ve Dikiş tlersanesi 
Müdiresi: Mm. Papazyan. Haftanın 

4 günü kadınlara, 2 günü erkeklere, 
günde üçer saat Fransız ustılile bi;ld 
ve dikig dersi tedıis t"dilir ve Maarif • 
çe musaddak diploma verir. Feriköy 
Tepeüstü 116 No. Papazyan apartr • 
man. 

Birinci ilk 
kitapları 

okuma 
çıktı 

mitlerdir: Ha'-'rcttin tam parayı alırken po- Bitlisin Kızılmeıçit mahallesinde oturan 
"Bu"tu"n kom•ularımı• gı·bi, J. ., R" ~ı S ı. • leyhine ikam Dı"J devrı"mı"ne göre Ku"'ltu'"r ba'-anJı~ 

:s' ,. lisler kendisini kuşatmışlar. aza çavu! og u ar,rı 8 e ey- A P 
ranlılarla da iyi doıtluk münaıe- ledili t:.o!anma dat·c.sı üztırina müddei tarafından hazırlanAn ilk okuma k!tap-
beti clevam etmektedir. iki kardq Vaziyeti anhyan hırsız, derhal aleyh namına gönrirırilen davr.tiye ve larının birinci aınıflara mahaua olan da 
memleket arasındaki küçült hudut tabancasını çekmiş ve üzerine doğ· iıtida ıuretinin müddei aleyhin göılE'ri- Devlet basımevi tarafından çok nefiı Mr 
ihtüalları, üçüncü kardeıin ha • nı ilerliyen polislere ateş etmeğe len ikametgahta bulunamadığı ve meı - §ekilde basılmıt ve satııa çıkanlmlfttr. 
kemliğiyle halledilmiıtir. Türki • başlamıştır. keni meçhul bulunduğu beyanile bilateb Genel satı§ ve dafıtma yeri: VAIUT 
yenin b:ıe bu ıahado. tciisterdi<ii Bu kurşunlardan iki üçüncü ko · liğ geri ııöndcrildiğinden hukuk uı.ul kitap evi - İstanbul 
büyük cloıtluktan minnetle bah- muhakemeleri kanununun 141 ve 142 Bu kitaplardan bugünden itiLırta 
ıetmek isterim. General Fahrettin miser Lfüfinin koluna ve bacağı - inci maddeleri mucibince ilan~n tebli - Türkiyenin her tarafına dağıtılmılrta 

büyük bir nüluzu nazarla meıelevi na saplanarak kendisini ağır su • gat ifaırna karar verilerek muhakeme olduğundan VAKiT' ın her yerde bu. 
ihata etmif ıJe her iki taralı ayni rette yaralamıştır. 3/ 21936 pazartesi saat (15) e bırakılmr§ lunan satıcılanndan da temin ve UdanlE 
clerecede memnun bıralrMalı bfr Müsademe Hayrettinin kurşun ve istida ve davetiye nüıha11 mahkeme edilebilir. 
müıkül halledilmiftir. ,, lan bitene kadar devam etmi~, divanhaneıine talik kılınmıı olduğun - Fiatı: 15 kuruıtur. 

Ekıelanı Muhammed Han, • dan dava istidasına on gün zarfında ce- _________ ..__....._. ___ _ 
Türkiyeden Afıaniıtana ıidacek bundan sonra ortalığı biribirıne 

vap vermeıi ve muayyen günde mahke- T 1· F Q 8 ı· L 
mütehaaıııı;lar hakkında da fU be- katan bu cür' etkar ve küstah hır · meye ııelmeıi akıi takdirde gıyabında 111-• •-• 
yanatta bulunmuttur:. sız yakalanmıştır. muhakemenin devam olıınacaf' tehlif Dr. lHSArt SAMI 

"Al.aniıtanda bir ,ok Tü:k --------------- makamına kaim olınak üzere ilin ola - Tifo ve paratıfo hasıılıklmna tutul 
mütehtu•ı•ları oardır. Ba mütelı:ı• nur. (V. No. 126'i3) mımık için ağırdın alının tifo hıp-
ıı•lardan prole.ör Haan Re,0:11 Göz Hekimi landır. Hiç rahatsızlık vmnez. Her 
birlikte getirdim. Bunlara iltiuefen Dr. Şükrü Ertan Nurioımaniye caddeıinde 58 numa- kes ılıbllir. Kutusu 55 Kr 

Kabil Üniverıiteıi için proleıör. Cağaloğlu Nuruosınaniyc cad. No. 30 rada iken bulunmıyan Aliye: •••••••••••••• .. 
ı ... , lnıl.a• '"Üfaa>irl..-i, Jolılorw (Ca:ı.afoıH .. ~z•aeii 18JUndi) ı ~-·- ~·.~ - ~ ' . ~.~ · ~- - · · - ~· 
ve mühentliıler göfüreceğÜ. Bun- • .- _.. htanbu Uçüncü icra Memurluiun - X, ,I l l k 

I Sah ıünleri meccanencfü.. d ır~u,assa not il anun 
ları:ı kıymetli meıaüerine A ga • an: 
niıtan çok mütqekkir hlac:alı. ·---·T-el•e•folln···
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•
2
•
56

•
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·---- Zilhtünü kira mukavelesine iııtina-ıen medeni 

hr.,, 210liranın haciz yoliyle tahsili hakkın- Herhangi bir hldiae aebebiyle lranu • 
Algan hülıUmeti bütün lromfU- hafta sonunda İngilterenin Romadaki da verdiği 6/l/933 tarihli takib talebi nu tetkik ve o hidi•eye müteferri lal • 

larüe doıtça münaıebettedir. So11 maılahatıüzarına B. Mussolininin Mil- Uzerine adresinize gönderilen ödeme nun hükümlerini bulup çıkarmaktalll 
yet Ruıya ile müntuebetimiz çok Jetler cemiyeti tarafından Habeıiatana emrine mübaıiri tarafından verilen meş müıkilit malUmdur. Eserin sahibi. 1Ra 
Joıtçadır. lngütere ile münaıeb~ bir tahkik Jromiayor.u gönderilmesini ruhata nazaran bu adreste olmadığınız mütkilitı gidermek için (Her maddeni& 
timiz bütün lromJUlarımız gibi çok arzu etmekte bulunduiunu bildirmittir. anla11larak ilanen tebliğat yapılmaıuna altına: Kanunu Medeni, Bo~lar, Tica· 
iyiclir.,, TEKLiFi BELÇiKA YAPACAK karar verilmittir. Tarihi ilandan otuz ret Kanunlannda ıtlaka ve irtibatı o • 

Miıafirimiz dün Boiaziçinde gün içinde yukar.da yazılı borçlu mas- lan) maddeleri hü1fısalarile biriikte ya•· 
bir gezinti yapmıı, Arnavut kö - Londra, 14 (A.A.) - Neva Chro • ralarile beraber dairemizin 935/ 2878 No. 1 , ... mış tetkiki son derece ko ay-Ytırmıt • 
yünde bir müddet dinlenmittir. nicle gazetesi, dün neşredilmiş olan tek· lu dosyasına ödemeniz borcun tam;ıını- tır. Hakimler, avukatlar, talebe, ve hu-

ltalyan askerleri Avus
turya ya mı kaçıyor? 

ziplere rağmen, Cenevredeki Belçika na veya bir kısmına ve yahut ahcaklının kukla iştigal eden z< vat aradıklannr der 
mümessilinin Habetistana beynelmilel takibat icrası hakk:na bir itirazınız v:ır- hal bulmakta güçltk çekmiye~.eklerdir. 
bir tahkik heyeti gönderilmesine müte- sa bu müddet içi:1de dairemize bildir • Fiatı 200 kuru§. Satış yeri İstanbul in· 
allik bir teklif dermeyan etmek için mü· meniz bildirmcdiğiı.iz takdird~ müdiet 

kılap Kitaphancsi 
sait zamanı beklemekte olduklarını içinde 74 iincü madde mucibince ır.al 

ve yalnız mumaileyh mümessilin henüz beyayında bulunmı.ı.ız lazımdır. Mal be 
bu müsait zamanın gelmemi§ olduğu yanında bulunmazsanız hapis ile tazyik 
fikrinde bulunduğunu haber vermekte- olunacağınız ve hilafı hakikatte beyan
dir. da bulunursam:.. haı;.isle cezalıı=ı.d.rılaca

IT ALYA iLE ISVEÇ ANLAŞA • ğmız borcu ödemez veya itira-ı: etmez -

htanbul uliye dtıncı hukuk malı • 
kemcsinden: 

(Üsıyanı 1 incidei 
2 - Pnııaız tayyarelerinin ipret 
~ muhtemel bir hava taarruzuna 
~ imyd,Umeai için lngilterenin em
llQe ım.;de bulunacaktır. 
~EDE TOPLANMADAN 

EVVEL 
~. 14 (A.A.) - Yeni sulh tek . 

litJeıt 1ıa1dandalri dilnkil tekzipleri kay
fettea Petit Parisien diyor ki : 

"RIUtut kelim, birçok semeresiz 
~ teıebbUsleri yüzünden ce
.._. Janl.aıt olan beynelmilel diplo • 
~ Alruradald aakerl vakayiin ne ıe
'91 aı.c.1mı beklemeği tercih etmiştir. 

Ceaevre müessesesinin yakında ak. 
~il celtenin bu vaziyeti defiştir -
~ lllUnıkQq görünmemektedir. On se
~r komiteai, hiç güphesiz önümüz -
• balta içinde toplanacaktır. Ancak 
"~ tedbirleri tiddetlendirmeğe ve bil
-._ Anaerilca kongresinin petrol üze
~ laıbarco konulması meselesinde 

lı.reketini acıkça tayin etmeden, 
~l ba bwıus hakkında karar vermc
tlt ı.~yle ihtimal haricindedir. Bu -
~ "'1ıkabil, konseyde 1ıveçlilerin İtal
"' ~ Habeıistandaki harp usulleri · 
~:: hücum etmelerine intizar olu-

~aria sazeteıinden: 
......._ -:- hafta içinde Cenevrede 
~ toplantının en ehemmiyetli 
~ ..,_ sulhen tn-.iyesi imkan· 

1annm mevcut olup olmadıjmı aöater· 
meıi olacaktır.,. 

INGILIZ MiLLi MODAF AA KO
MiTESi TOPLANDI 

Londra, 14 (A.A.) - Buı bakanlar· 
dan müteıekkil Milli Müdafaa Komite
ai, dün öileden ıonra Bay Baldvinin 
baıkanhğında toplanmııtır. 

Bay Eden, toplantıda hazır bulun • 
muıtur. 

EDEN NE ISTIYECEK? 
Londra, 14 (A.A.) - Derli Teles" 

raf sueteainin öjrendifine söre, Ba:r 
Eden Çarpmba stinkil toplantıda kaW
neden "lntibabattan evvelki hükumet 
beyannamelerine yani lnsiJteNnin mü
dafaa kuvvetlePinin artbnlmaıma da • 
yanan kollektif bir emniyet ıiyasaıını,. 
taıvip etmetini istiyecektir. 

VAZIYET DECIŞMIYOR 
Paris, 14 (A.A.) - Bay Lavalin 

İtalyan elçi.si Cerrutiyi kabulü hakkın
da hiçbir izahatta bulunulmamaktadır. 
Bulununla beraber bu görüşmede vazi -
yeti hissedilecek derecede değiıtirme • 
ğe elverişli bir §ey çıktığı hiç de um!ll -
mamaktadır. Esasen vaziyetin 20 -
1 - 1936 Cenevre toplantııından evvel 
değiımeai beklenmiyor. 

HABEŞISTANA TETKiK HE -
YETi GÖNDERMEK iÇiN 

Londra, 14 (A.A.) -Deyll Teteı -
rafh gueteaine cöre Bay Stlviç ıeçen 

MADI aeniz cebri icraya devam olunacağı o • 
deme emrinin tehH(!i yerinde geçmek Ü· 

Roma, 14 (A.A.) - Bay Suvich, İs· 

Nuriyc tara(ınd:ır:. Kü!jükpv.arda A • 
lipaşa hanında 4 "'o. da oturm:ıktia 1 • 
ken halen ik<?metıı.hı meçhul kocal 
Murtaza aleyhine :ıcılan boıanma da • 
\•ası sonunda: Boşanmalarına müddea • 
;ıleyhin bir sene milddetle başkasile n
lenmemcslne 16- 12- 935 tarihinde ıı 
yAben karar verilmiş olduğundan ilin 
tarihinin ferdı:ıa·ncl;•n itibaren on teı 
gün zarfında tem} ızi dava otnnmadıli 
takdirde mlıteakip kanuni muamelenin 
yapılacagı tebhğ ye. inde olmak were 
ilan olunur. (V. 'o 12686) 

zere ilan olunur. (V. No. 12684) 
veç elçiıini kabul ederek kendisiyle Ha-
betistanda İsveçlilere nrar veren bom
bardıman hakkında görlifmüttür. 

Yan resmi mehafil, bu meselede bir 
anlaşma zemini aranmakta olduğunu ve 
her bakımdan pyanı tee111üf olan bu 
.bombardımanın istenilerek yapılmadığı· 
nı söylemektedir . 

Mumafih timdiye kadar bu hususta 
hiçbir anlatmaya varılmamı§tır. 

ROMADA TEKZIB OSTÜNE 
TEKZIB 

Roma, 14 (A.A.) - Salahiyettar 
İtalyan mehafili, aulh tekliflerine dair 
son zamanlarda ortada dolaşmakta olan 
pylalann asıl ve c:ıası olmdığını beyan 
etmektedir. 

Ayni mehafil, Belçika tarafından ba
zı teıebbüslerde bulunulduğuna ve bu 
tetebbüslere Papalık makamının da mü
zaheret ctmiı olduğuna dair olan haber
ler hakkında da malumat olmad:ğın. 

söylemektedir. 

Evvelce İ&tanbulda Taıçılarda H.ı.cı 
Mustafa malialleshde paşa sohğmd.ı 4 
No. da mukim ikcıı halen Yunanistan -
da olup neresinde oldufu bilinemiyen 
Vasil Vasilyadise. 

htanbul ikinci iı.nı ~emurluğundan: 
Mal sahibiniz D::s?ina Haci Amıtta· - - ----

siyadis ve kızı Yetl!:manidise kira m..ı · Fatih sulh \ çÜnC'u hukuk hrolr.m1i • 
kavclesile borcunuz bulunan 144 lira ~inden: 
otuz kuruş için d:ı!rcmizin 935 370 No. Fatihte B~ycc:r > mahallesinde Ce • 
lu dosya ile ı;ntılan eşyanızdan size ia- mali ~a~ğ:n"1 1 6 a:.yılı evde cturan ve 
desi lazim gelen ; 12 lira dokuz ku ·u~ ana ve b~ba.. vd~ <.denküçil ı.. Şüknye 

haczedilmiıtr. İcra ve iflas kanununun ye ayni evde Ediiı:n 8-1-936 ta:\ • 
103 i.in :ü maddesine tevfikan bir diye- hinden it:abrcn v,ı·;i tayin edildiği i • 
ceğiniz varsa nihayet ilan tarihinden İ· ıan olunur. (V. N" 12651) 
tibaren üç gür: içinde bildirmeniz ~a - ---- -----------
zı:r.dır. aksi takdi:clc pararun hac1en Dr. Hafız Cemal 
93511985 No. r~yı rıı-klcdilerck verile-
ceği m::ıllımunuz o'n.ak ~e kan.mun t 03 Dahiliye ftf ütehauıa 
ün~ü n .. ddesine giire tebliği iktiza c - Paıardan ba~ka günlerde öiled• 
den ihbar malm:nına kaim olu .. mak ü • ~onra sant (2 J 2 tan 6 ya) kadar I&. 
ze:c ilan olunur. f\9006) tanbulda 0h"3.nyolunda (UM) •ama• 

İngilterenin Roma elçisi Sir Eric -------------- ralı hususi kabinesinde hastalan• 
kabul eder. Salı. cumartesi ıtlaled 
sabah "9 1/2 • ı2·· saatleri haınt ite 
kara) a n ... hsustur. Herkeıiin haline 
g5re muame:e olunur.Muayenehaneye 
ev telefon: 22398. Kıtlık teldoa :DM& 

Drummond'un avdetinl tacil etmesinin 
ıebebi Romaya bir İngiliz projeıi g-etlr
mek oldufu suretindeki haber ve 1908 
11nrfının aillh altına alınacağı şayiası 

tekıip olunmaktadır. 

ZA Yt - Kullandığım tatbik mühU · 
rümU zayi ettir:ı. Yenisini çıkarncağım· 

dan eskisinin hükmü yoktur. (V. No. 
12653) 

Şaziye 
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Sermayesine; Hükumetin ve 4 büyük Milli Bankanın iıtirik ettiği: 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 
Yarına güvenle bakmak isteyen para sahiplerine 

kuponlu vadeli mevduat usulile 

SAGLAM 
-. 

KOLAY 
UNTAZAM 

Bir ıelfr tmfn •ittir. Ban'bnm liediuaıi bir kolundan aylılr faizlerinizi alabilecei\niz ıibi, 
bir ilatİJaç kartıımda ana paranm da knmen veya tamamen geri alabilininiz. Bu yeni ve büyük 

kıola,.bldar haklrında Banka ıifelerinden izahat iateyiniz. 

Merkezi: AN KARA Telefon 2316 l....._ l~811ı 4 ibd Vakıf Han Telefon: 22971, 22042 Türkiyenin bqlıca tebirlerinde ıube 
nmalaaltlrleri nrclır. H• nevi Banb.muamelltı J"&par. 

Mu~ayyer Hasan Şevki 
PUDRA oe YAGSJZ KREMi 

Dünyac!a emaalıi.r.dir .. Her yerde arayınız. 
Pan. yaılı etiketlere ala altlanma)lllllr.. 

SANDALVALARIN 
1936 desenleri İelmittir 

Asri Mobilya Mağazası 
AHMED FEVZi 

lıtanbul, Rızapqa yokuıu N. 66 Tel. 23407 

lstanbul ğümrükleri satış 
direktörlüğünden: 

M. K. N. Kıymeti Cimi etJa 

3880 

Aiırlıiı 

K. G.. 
822. 

~ K. 
174. 16 Makarna kutuda, 

Yukarda J"&Zlh 91ya 17 - 1 - 936 G. ıaat 13 de Sabf aalomm
da ihaleleri yapılacaktır. lıteklilerin ıartlarımız mucibince etJaJI ~ 
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini göstermeleri, makbuz ... 
sair evrakiyle kanunen muayyen olan zamanda sabf salonuna ıele 
meleri il&n olunur. (190) 

1 ıatanbuı Beledlyeaı llAntarı l 
Kuımpqa Belediye zabıtası tarafından bqı bot olarak dola• 

--------------------------------...:_ ___ tırken ,..Ulanıp daireye ıetirilen Doru bir beyair sahibi çdanaı• 

lairerilere ı KATRAN HAKKI EKREM 

< 

<:'Li1etdpt1°'"9lffAR-C" 
1ı<Acı$1DA Mfi.~LAR VAROi 

Jandarma genel komutanlığı Ankara.------
satınalma komisyonundan1 Denizyolları 

1 

llLETMESI 
l'tlahJıa WIUD ve bir kUota na (31) otuz bir lira fiat biçilmit •-teı..t: KuUl1 - 1:.,...a.. 

tİ1aD (110) kilo ldoridrat dö anin açık eksiltme ile 27/1/936 pazarte- TeL mit· Sirkeci 11 .. lrür a41t 

wl aaat (11) de aabn alm•caktır. Şartname parasız komiqondan ve- I•-• Hu telef••: 22'741 --
rllir. Ebiltmeye airecekler (348) lira (75) kur!Jtluk ilk teminat mak- Merain Yolu 
IRaa veya banka mektubuna eksiltme sün ve saatine kadar Ankara VATAN Vapuru 18 ikinci· 
Jandarma Genel Komutanhiı Ku raimdaki Komiqona vermeleri. kinun ?ERŞEMBE tünü saat 

(48) (146) 11 de PAYAS'a kadar. (201) 
--~---...-~------.-...----------------~~-~ 

lstanbul mıntakası tahsil 

Sabf mahalli 
8ezazı cedit Şeftali 
aokak No. 4 

müdürlüğünden: 
Cimi etY• Sabt günü 

12 aantimlik 20 ton 17 - 1 - 936 
ııkletinde bir adet 
torna makine1L 

Baam cedit Çalmıppne 2 adet mantoluk 20 - t - 936 
eobfmda (t) No. )"&pan m•kine. 

Yukarda müfredab )"azdı et yalar sahiplerinin verai borçlanna 
liartılık tahsili -..ı bnmna mucibince haciz altma almmıtbr. Mez
lılr •• 'ı • t' b .... ,...& • bf -6nlerinde mahallinde •bflan 
,..,1aea11111a... ıı. '(215) 

lüibi:ASDI t Dlrektörtl: Refik A. Seven • 

Agoalılc Yolıı 
ANTALYA Vapuru 15 

lkincikinun ÇARŞAMBA aü~ 
nü saat 19 da AYVALICA ka. 
dar. (202) 

lmroz Yolıı 
ASYA vapuru 18 lkinciki

nun PERŞEMBE ıünü saat 18 
da IMROZA kadar. (229) 

1 rab~on f olıı 
CUMURIYET Yapana 18 

lkinciklnan PERŞEMBE si
ni saat 20 de HOPA'YA b
dar. (230) 

sekiz sün zarfmda .. tdacaktır. (B.) (226) 

Kaaımpqa Belediye zabıtası tarafından batı bot olarak doı.. 
tırken yakalanıp Daireye ıetirilen bir anaıı Vf! bir yaVJ'UIU ilôai .. 
beyaz keçiler sahibi çıkmazsa ıekiz gün zarfında ıablacaktır. · 

(8.) (225) ---Karaaiaç müeueaatı için lbım olan 10738 litre benzin aÇık eJi. 
ıiltmeye komnuıtur. Bir litre benzine yirmi dört buçuk kunıt beclel 
tahmin olunmUflur. Şartnamesi Levazım müdürlütünde görülür. ~ 
ıiltmeye ıirmek iıtiyenler 2490 No.h arttırma ve eksiltme kanununda 
yazılı vesika ve 197 lira 25 kurutluk muvakkat teminat makbus 
veya mektubiyle beraber 30 - 1 - 936 Pertembe günü saat 15 de D .. 
imi Encümende bulunmalıdır. (218) 

Ketif bedeli 1248 Jira 79 ku l'Uf olan Ağva ilk mekte9 tamir •• 
tadilatı açık ebiltmeya konubnuttur. Ketif evrakı ve p.rtnaıpel.-rl 
Levazım müdürlüiünde görülür. Ekıiltmeye ıirmek iıtiyenler 241111 
No.lı arttırma eksiltme kanununda yazılı veıikadan ve haşka en d 
1000 liralık yapı iti yaptJğına dair Nafia müdürlüğünden taıaıill 
ehliyet vesikalı ve '94 liralık muvakkat teminat makbuz veya m .... 
biyle beraber 29 - 1 - 936 Çarp. mba ıünü saat 15 de Daimi ~ 
mende lnalunmalıdır. (1.) (222) 

Dütkiinler evi için !izım olan 2000 kilo mercimek açık eksilt
meye konubnuttur. Bir kilo merci mele 26 kurut tahmin olunmuttur• 
Şartnamesi Levazım müdürlüiün de ıörülür. Eksiltmeye girmek isti"' 
yenler 2490 No.lı arttırma ve eksilt me kanununda yazılı vesika ve 3f 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiy!e beraber 30 - l _... 
936 Perpmbe tünü saat 15 de Dai mi encümende bulunmalıdır. (a3) 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassal 

Cataloll• Hillliahmer caddesi Keçlgii ren apartımanı kat No. (1) Tel: diıll 
Eo: Kadık811 Bahariye Ueri tokak numara·a. Telefon: 60'191 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 

zengin etmiştir. 
4. cii keşide 11 Şubatta 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramif 

lerle ( 20.000 ) liralıkbir mükafat vardır .. 


